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قيود أفراد

1 - سيف الدين عمرو هاني كحيل لصاحبها )سيف الدين عمرو هاني كحيل( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 80707 ورقم قيد 198177    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون 

الستثمار 72  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  الثقافي والفني.  : انشطة 

خارج قانون الستثمار 72  اقامة وتشغيل استوديو للتصوير الفوتوغرافي  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة غرفة بالدور الرضي - 1 

عمارات العبور -

2 - املك للستثمار والتطوير العقارى لصاحبها )احمد شعبان محمد رزيق( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 80772 ورقم قيد 198217    محل رئيسى  عن . أنشطه 

داخل قانون 72 لسنه 2017  •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  . أنشطه خارج قانون 72 لسنه 2017  •

التطوير العقاري  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة مكتب بالعقار رقم 139 حدائق الفردوس - مدينه السلم - جسر

السويس الجديد - - -

3 - محمد عبد ا محمود موسى لصاحبها )محمد عبد ا محمود موسى( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 01-12-2022 برقم ايداع 80789 ورقم قيد 198223    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 53 شارع النبراوي - ابو زعبل -

4 - اورانيوOranio  لصاحبها )اشرقت عادل فتحى زينهم( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

01-12-2022 برقم ايداع 80818 ورقم قيد 198230    محل رئيسى  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - تجاره الجمله والتجزئه للمآكولت والوجبات الجاهزة )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  

-: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات )الثابتة(.  * مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

87 عمارات صقر قريش - شيراتون المطار -

5 - الخلص للملبس الجاهزة لصاحبها )انتصار امام بكر هنداوى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

04-12-2022 برقم ايداع 81166 ورقم قيد 198250    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية قرية المنايل - بجوار الجامع - الخانكه -

6 - الدعاء لصاحبها )دعاء عبدالعاطى محمد عبدالعاطى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

04-12-2022 برقم ايداع 81196 ورقم قيد 198271    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية قريه المنايل بجوار الوحده المحلية -

7 - عبد الرحمن سعيد عبد اللطيف مكاوي لصاحبها )عبد الرحمن سعيد عبد اللطيف مكاوي( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81197 ورقم قيد 198272    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية كافة انواعها واشكالها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية بجوار شركة البركة - ابو 

الغيط -عرب شركس- طريق القناطر الخيرية-
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8 - إقلع لنظم المعلومات والتسويق اللكتروني لصاحبها )مشعل بن هلل بن محمد الحارثي( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81198 ورقم قيد 198273    محل رئيسى  عن نشاط 

قانون 72 لسنة 2017  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  نشاط خارج قانون 72 لسنة 

2017  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 7ش مكرم عبيد -

9 - جنه الشام لصاحبها )عبد الهادى سمير العك( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-04 

برقم ايداع 81199 ورقم قيد 198274    محل رئيسى  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 :  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمودا الغذائية.   • أنشطة خارج 

قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت 

والفطائر والبيتزا.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القليوبية محل 12 - سنتر الرضا - الحى العائلى -

10 - اس - لبز S-LABZZ لصاحبها )محمد هشام خلف عبدالعزيز( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 04-12-2022 برقم ايداع 81201 ورقم قيد 198275    محل رئيسى  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار 

عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات.  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - إعداد وتنظيم الدورات التدريبية.  - التعليم عن بعد.  * مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة وحدة رقم 248 - عقار رقم 7 - شارع وهدان - قسم اول مدينة نصر -

11 - إنجلش مكس English Mix  لصاحبها )حسام الدين طارق ابوسديره محمدين( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81202 ورقم قيد 198276    محل رئيسى  عن تجارة الجملة 

والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للكتب والدوات المكتبية.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 24 ش الشهيد مصطفى رياض - متفرع من البطراوى - المنطقة الولى -

12 - ان هاوس لستثمار العقارى  In House لصاحبها )محمد زيدان عبدالكريم عبدالرازق( تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81306 ورقم قيد 198279    محل رئيسى  عن انشطة 

داخل قانون الستثمار 2017/72  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  انشطة خارج قانون الستثمار 

2017/72  التسويق العقارى  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة ابراج العاصمة امام سفارة ماليزيا وكلية هندسة عين شمس ومترو

عبده باشا -العباسية -

16 - كوكى لصاحبها )راندا جمال محمد على( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم 

ايداع 81315 ورقم قيد 198287    محل رئيسى  عن  انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 :  - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  - اقامة 

وتشغيل وادارة مركز لعداد و تدريب وتنمية الموارد البشرية و تنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية  

الموهوبين  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 2 الدور الرضى - 44 ش عرب الطوايلة عزبة النخل

الغربية -
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17 - مديحه على عبد الرحمن عبد الهادى لصاحبها )مديحه على عبد الرحمن عبد الهادى( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81316 ورقم قيد 198288    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 25 ش القشلة - ابو زعبل -

18 - ليالينا لصاحبها )سيد سعيد السيد على ابو النيل( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

04-12-2022 برقم ايداع 81317 ورقم قيد 198289    محل رئيسى  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017 :  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للستائر والمفروشات.   

• أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات.  

تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القليوبية 1 ش 10 رمضان متفرع من العمومى -

13 - هيبا للخدمات البتروليه HAEBA لصاحبها )عبدالمجيد محفوظ عبدالمجيد علي( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81308 ورقم قيد 198280    محل رئيسى  عن انشطة 

قانون 72 لسنة 2017  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار 

البترول وتنشيطها  - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة 

لغراض البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - 

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  إقامة أو إدارة 

محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع  الستخدام من 

مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب , ول يشمل ذلك نقل البترول  النشطة 

المرتبطة بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات 

و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي 

ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  

14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن 

بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 

- إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات 

إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطة خارج قانون 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.  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

وحدة رقم 2 - الدور الرضي - قطعة 20 ج - تقسيم اللسلكي -
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14 - النهار لتصنيع وتجارة الدوات الكهربائية لصاحبها )يحى بدوي علي العدس( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81309 ورقم قيد 198281    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات والمستلزمات الكهربائيه  تجاره الجمله والتجزئه للدوات والمستلزمات الكهربائيه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 40 ش الميره ف? - 

منطي - قليوب -

15 - اسماء احمد محمود محمد خليل لصاحبها )اسماء احمد محمود محمد خليل( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81314 ورقم قيد 198286    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 32 شرق السكه الحديد -ابو زعبل -

19 - ناصر مسعود لصاحبها )ناصر مسعود عبدالعواض نصرا مقار( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 04-12-2022 برقم ايداع 81319 ورقم قيد 198290    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ابو ز عبل -العكرشه -بجوار ميزان البطل -

20 - جميرز كلونى Gamers Colony لصاحبها )عمر سعد لطفى سعد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81362 ورقم قيد 198291    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل ق 72 

لسنة 2017  -تجاره الجمله والتجزئه وعلى الخص للجهزة اللكترونية و مشتملتها )بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  والمناطق خارج الوادي القديم (  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  - التجارة 

اللكترونية  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة شقة 1 غرفة 1 ش سعيد زكريا - حى السفارات -

21 - بترفلى ايفيكت  Butterfly effect لصاحبها )محمد اسامه محمد راشد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81363 ورقم قيد 198292    محل رئيسى  عن : • أنشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • نشاط صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل 

النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  : 

• أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • تنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات 

والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الغربية شقة 2 الدور الثانى 

عمارة أ عمارات جاردينيا - اعلى مغسلة

تسونامى - الطريق السريع -

22 - مودرن فاشون لصاحبها )كريم سامح سمير محمود( تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 

04-12-2022 برقم ايداع 81364 ورقم قيد 198293    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 13 شارع 105 - ميدان الحرية -
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23 - جينزى انترتاينمنت Genzy entertainment لصاحبها )علء جمال علم ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81365 ورقم قيد 198294    محل رئيسى  عن : • أنشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية.  • أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  • أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  • إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • تنظيم المعارض )عدا 

المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  

تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة شقة 3 - الدور الرابع عقار E2 ش التسعين - كمبوند العربيه -التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - 

أول -

24 - الفجر بلست لتصنيع المنتجات البلستيكيه لصاحبها )عبدالعاطي عبدا الحناوي( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 81366 ورقم قيد 198295    محل رئيسى  عن انشطة 

قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بكافة أنواعها من )خراطيم للري - 

مستلزمات ري بالتنقيط(وتكسير  المنتجات البلستيكية بكافة أنواعها وتصنيع عبوات من البلستيك وغطاء 

الزجاجات ولبرطمانات والجراكن وتصنيع  وصلت السباكة من )كوع - وصله - جلبه - تي - وكافة أنواع 

وصلت السباكة( وتصنيع مواسير من البلستيك.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مستلزمات كهرباء وقطع غيار السيارات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقيه 

ومستلزمات التعبئة والتغليف.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 18/185 بالمنطقة الصناعية محور 

الصناعية السابعه -

25 - الهرام بلست لصاحبها )احمد طه احمد طه( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-12-05 

برقم ايداع 81582 ورقم قيد 198342    محل رئيسى  عن تجاره التجزئه للمنتجات البلستيكيه بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي  القديم  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

36 ش على بن ابو طالب -

26 - جولد كار لصاحبها )اشرف فاروق حبشي غبر( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 81692 ورقم قيد 198383    محل رئيسى  عن  أنشطة داخل قانون 72 :  تجاره 

الجمله والتجزئه بإحدى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   أنشطة خارج قانون 72 :  تأجير السيارات 

فيما عدا الليموزين والنقل السياحي  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 3 شارع السلم كوتسيكا -

27 - عالم البندق لصاحبها )منال السيد عبدالحميد حسن متولى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 81694 ورقم قيد 198384    محل رئيسى  عن  -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017 :  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -انشطة 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية 

وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل 

نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 1 شارع عزالدين احمد رمضان متفرع من شارع 

الخصوص العمومى - بجوار مجمع مدارس الخصوص البتدائية - -
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28 - محمد سلومه محمد قطب لصاحبها )محمد سلومه محمد قطب( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 81695 ورقم قيد 198385    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 10 ش عبدالرحمن فاوى -

29 - عباس التونسى لصاحبها )عباس احمد لبيب عباس احمد التونسى( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد 

فى 05-12-2022 برقم ايداع 81697 ورقم قيد 198386    محل رئيسى  عن إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

12 ش 210 دجلة -

30 - النور لصناعه و تجاره الثاث المعدنى و الخشبى لصاحبها )عيد بدوى على حسن( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 81698 ورقم قيد 198387    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المعدنى و الخشبى  تجاره الجمله و التجزئه الثاث المعدنى و الخشبى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق  خارج الوادي القديم  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 

40 ش اللواء -منطى -

31 - محمد سيد رمضان محمد حسن لصاحبها )محمد سيد رمضان محمد حسن( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 81700 ورقم قيد 198388    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 45 ش النبراوي - ابوزعبل -

32 - ربيع على هاشم محمد لصاحبها )ربيع على هاشم محمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 81737 ورقم قيد 198398    محل رئيسى  عن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 11 شارع ابراهيم حجازى - الشارع الجديد -

33 - المخبز البلدى. لصاحبها )محمد قطب محمد على( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

05-12-2022 برقم ايداع 81738 ورقم قيد 198399    محل رئيسى  عن اقامه و تشغيل مخبز بلدى نصف 

الى لنتاج الخبز  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش الفرن -حوض شاكر -القلج البلد- الخانكه -

34 - بيتار لتكنولوجيا المعلومات Bettr لصاحبتها )سماء محمد مراد محمود فهمي عبدالعزيز( تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 81827 ورقم قيد 198407    محل رئيسى  عن 

انشطة قانون 72 لسنة 2017  - 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 .  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - تنظيم المعارض )عدا 

السياحيه( و المؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  - التسويق اللكتروني عبر 

النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 28 ش الحسين بن علي -
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35 - الكيميست ALCHEMIST لصاحبها )احمد مجدي محمد عبد المجيد( تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 

قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 81989 ورقم قيد 198415    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتغليف المواد الغذائية  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 64 ش المنيل -

36 - دار طيبة لصاحبها )علء عبد الحفيظ عبد الحفيظ الجمال( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

06-12-2022 برقم ايداع 81990 ورقم قيد 198416    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  - 

المواد البلستيكية  - المواد الغذائية  - الغزل والنسيج  - مواد البناء عدا خام السمنت والحديد والصلب  - البواب 

الخشبية والبواب المصفحة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية ش ابو بكر الصديق - عمارة 12 - المنطقة 

الولى -

37 - عادل محمود عبد الحافظ سليمان لصاحبها )عادل محمود عبد الحافظ سليمان( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 82011 ورقم قيد 198435    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه لقطع غيار الجهزه المنزليه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق  خارج 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 29 ش عزيز المصرى - ارض الجنينه-

38 - مصطفى كارم محمود عبد السميع لصاحبها )مصطفى كارم محمود عبد السميع( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 82034 ورقم قيد 198440    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه لقطع غيار السيارات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 2 ش يوسف صبرى ابو طالب - الحرفيين - قسم السلم -

39 - شنوده ناجى يعقوب صداق لصاحبها )شنوده ناجى يعقوب صداق( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 06-12-2022 برقم ايداع 82086 ورقم قيد 198451    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع وتركيب قطاعات اللوميتال  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 7 ش مسجد الهدى -الحوض 

الطويل-مؤسسة الزكاة -

40 - هيبا ليا HYPELIA لصاحبها )رضوى عمر محمد رشاد محمود( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 06-12-2022 برقم ايداع 82099 ورقم قيد 198459    محل رئيسى  عن 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.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقه 14 - الدور الرابع - 

عمارة 21 - شارع القنال -

48 - بادين للتجارة لصاحبها )محمد اسماعيل محمد حسين( تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 82614 ورقم قيد 198543    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - 

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 8 ابراج المعادي - كورنيش النيل -

49 - المناره للرخام والجرانيت لصاحبها )سيد مصطفى السيد عبدالله( تاجر فرد  رأس ماله 350,000.000 قيد 

فى 07-12-2022 برقم ايداع 82616 ورقم قيد 198544    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنشر 

وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 16 ش احمد عوض -
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41 - فوموجو VOOMOGO لصاحبها )مروه السيد حسين مرعي( تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 

06-12-2022 برقم ايداع 82182 ورقم قيد 198467    محل رئيسى  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - 

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

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

التصالت وخدمات النترنت.  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم 

علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  - 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.  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 

الموارد البشرية.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 50 ش د.محمد حسين هيكل -

42 - ايليا اسرائيل حناوى لصاحبها )ايليا اسرائيل حناوى مرزوق( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

06-12-2022 برقم ايداع 82205 ورقم قيد 198476    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية ومكن حقن البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 8 ش رشوان من ش بطرس-

اولد سلمة-بهتيم -

43 - بداية جديدة لصاحبها )رحاب رشاد محمد الشناوى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

06-12-2022 برقم ايداع 82218 ورقم قيد 198477    محل رئيسى  عن 9 – نوع التجارة :  : انشطه داخل 

قانون 72 لسنة 2017  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  - التصالت وخدمات النترنت .  : انشطه 

خارج قانون 72 لسنة 2017  تقديم الستشارات فى مجال التغذية وعلوم الطعمة والتوعية الغذائية )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 فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من  قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  اقامة و تشغيل و ادارة 

مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  التسويق اللكترونى .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الغربية الدور الثانى - برج دلتا بلزا - ش 

طلعت حرب - امام موقف طلعت

حرب -

44 - غزالى لصاحبها )السيد على غزالى غزالى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-07 

برقم ايداع 82381 ورقم قيد 198488    محل رئيسى  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  

- تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 10 عبدالفتاح السناوى -جامع الرحمن -

45 - القاهره الجديدة لتجارة مواد البناء لصاحبها )يونس كمال محمد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 82383 ورقم قيد 198489    محل رئيسى  عن نشاط 

قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط 

خارج قانون 72 لسنة 2017  - المقاولت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 13 ش هاشم اغا -
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46 - ميدان الشام للتجاره لصاحبها )عبدالحكيم قاسم القاسمي( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 82384 ورقم قيد 198490    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيار 

السيارات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 68 ش يوسف 

صبري ابو طالب - تقسيم عين شمس - الحرفيين - جمال عبدالناصر -

47 - احمد صفى الدين هاشم على لصاحبها )احمد صفى الدين هاشم على( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد 

فى 07-12-2022 برقم ايداع 82613 ورقم قيد 198542    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مخبز نصف الى 

لتصنيع العيش البلدى  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 156 مكرر ش المطرواى -

50 - الفرعونية للتجارة والتوريدات العمومية لصاحبها )اسلم محمد محمود احمد( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 82785 ورقم قيد 198563    محل رئيسى  عن أنشطة من 

داخل قانون الستثمار  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطة من خارج 

قانون الستثمار  التوريدات العمومية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8 شارع مشتهر -

51 - ايزى راك لصاحبها )حافظ محمد على مرسى ابو العنين( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 82787 ورقم قيد 198564    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل 

والجمالونات المعدنية ومستلزمات التخزين وتشكيل وتشغيل المعادن.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

10 ش على الكرداسى -

52 - إيدج كارجو EDGE CARGO لصاحبها )محمد بيومى راشد بيومى السيد( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 82792 ورقم قيد 198565    محل رئيسى  عن أنشطة 

داخل قانون 72 لسنه 2017  •النقل البري للبضائع.  •تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  •أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  

أنشطة خارج قانون 72 لسنه 2017  •التوريدات العمومية.  •تقديم الخدمات اللوجستية من الشحن البحرى 

والجوى والبرى والقطارات.  •الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في 

شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تلتزم المنشاة 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

بلوك 90-10 ب -ش حسن المأمون - الحى الثامن - المنطقة السادسة - مدينه نصر اول -

53 - احمد كمال سيد احمد لصاحبها )احمد كمال سيد احمد السيد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 82796 ورقم قيد 198566    محل رئيسى  عن 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 103 - الدور الول - عقار رقم 15 - شارع الطاقة - بجوار

اسواق عبد العزيز -
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54 - النصر لسلسل المداد والتوريدات لصاحبها )عماد عاللة عبود محمود( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 82799 ورقم قيد 198567    محل رئيسى  عن نشاط قانون 

72 لسنة 2017  - سلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط خارج قانون 72 لسنة 

2017  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 43 مدينة القضاه - الحي الثامن -

60 - فور سى اس 4CS   لصاحبها )ابو بكر امام احمد ابو العل( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 83124 ورقم قيد 198620    محل رئيسى  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017  • صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات ومراكز البيانات  وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي.  : • أنشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • التجارة اللكترونية عبر النترنت.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الدور 14 -19 أ عمارات 

العبور - صلح سالم -

61 - مخبز الصفا لصاحبها )محمد صلح احمد يوسف( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 83128 ورقم قيد 198622    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مخبز نصف ألى  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة رقم 11 - ش/ الزهور - حارة عبدل البرماوى - عرب الوالده -

62 - الخبز البلدي لصاحبها )احمد سيد عبدالحميد علي( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 83132 ورقم قيد 198624    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مخبز بلدي نصف آلي 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 6ش اولد عثمان زاهر - البركه -

Page 11 of 1616 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

55 - امازيغيان AMAZEGHYAN لصاحبها )رهام محمد عبدل احمد حماد( تاجر فرد  رأس ماله 

2,000,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83111 ورقم قيد 198612    محل رئيسى  عن : انشطة 

داخل قانون الستثمار 72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مساحيق الغسيل والتعقيم وتطهير ومستحضرات التجميل 

غير الطبية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الكيماويات  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

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

البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  1- تربيه الخيول  2- الهندسه الوراثيه في المجالت 

النباتيه والحيوانيه  أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها 

للراضى المخصصه  للستصلح والستزراع  اقامة او تشغيل وادارة وصيانه محطات الصرف الصحى او 

الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلتها  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اطباق البيض وخليا التبريد  -النشطة 

الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واستخلصها وتنقيتها واجراء أي  

عمليات صناعية عليها ول يشمل ذلك محاجر الزلط والرمل.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية  

-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخليا الشمسية  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  المقاولت العامة  مقاولت 

حفر البار  التوريدات العمومية  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.  ايجار واستئجار 

المعدات الزراعية  حق استغلل المناجم والمحاجر  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 7 - الدور 16-18 أ عمارات العبور -

56 - الفجر لصناعة وتجارة الموبليا والثاث المنزلى لصاحبها )اشرف حماد محمد السيد حماد( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83113 ورقم قيد 198613    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الموبيليا والثاث المنزلى  - تجارة الجملة والتجزئةللموبيليا والثاث المنزلى بالمناطق 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 64 ش شعيب -

57 - العالميه لتصنيع الموبيليا لصاحبها )هاني جمال سعيد السيد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 83116 ورقم قيد 198615    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعة 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش علي شحات - بجوار مسجد الربعين - الخانكه -

58 - على عمر للتجارة والتوريدات لصاحبها )على عمر عبد الرازق حسن( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83119 ورقم قيد 198616    محل رئيسى  عن : • أنشطة 

داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة للمواد الغذائية.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • التوريدات العمومية.  تلتزم 

الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة عقار بجوار الجمعية الستهلكية ش الجمعية الستهلكية - بركة

الحاج -

Page 12 of 1616 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

59 - النور للنسيج AL Noor Textile لصاحبها )احمد جمال السيد محمود جهل( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83121 ورقم قيد 198617    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع للنسيج.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية بجوار مسجد حافظ عدس - ش الحاج سيد قطب - 

سندوه - الخانكه -

63 - السحار للصناعة ولتجارة الجملة والتجزئة لصاحبها )ضياء منير محمد السحار( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83133 ورقم قيد 198625    محل رئيسى  عن انشطه 

داخل قانون الستثمار 2017/72  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف كافة المواد الغذائية  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات البلستيكية واللومنيوم والفويل  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  -الستيراد والتصدير  تلتزم المنشاة بأحكام 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.  

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

محل بالعقار رقم 9132 شارع 9 -

64 - مخبز بلدى لصاحبها )محمد حمدى محمد رشوان( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 83169 ورقم قيد 198628    محل رئيسى  عن •اقامة وتشغيل مخبز بلدى  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 10 ش يوسف شهاب من امام مخاليف عرب الطوايلة -

65 - بلت فورم للتجارة والدعاية والعلن لصاحبها )ريهام رأفت علي أبو العزم( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83174 ورقم قيد 198631    محل رئيسى  عن : أنشطة 

داخل قانون 72  تجاره الجمله والتجزئه بإحدى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : أنشطة خارج 

قانون 72  الدعاية والعلن  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 21 ش الحاج عبده الحلق عزبة عاطف -

66 - اشرف جمال حسن السيد عبد الخالق لصاحبها )اشرف جمال حسن السيد عبد الخالق( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83198 ورقم قيد 198636    محل رئيسى  عن تجاره الجمله 

والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 

5 ش أرض مارية - ابوزعبل -

67 - حسين محمد احمد محمد لصاحبها )حسين محمد احمد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 83199 ورقم قيد 198637    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 3 ش الجبل الصفر -

68 - اشرف عبد الغني حافظ عفيفي لصاحبها )اشرف عبد الغني حافظ عفيفي( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83253 ورقم قيد 198644    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه للمشغولت الذهبية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة وليتم مزاولة النشاط البعد 

الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة سك الدمغة و الموازين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 54 ش اسماعيل اباظة - مع ش خيرت -
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69 - المبراطور لتجارة ادوات التدخين لصاحبها )صابرين ماهر حسين جعفر( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83254 ورقم قيد 198645    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة لبيع ادوات التدخين  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة قطعه رقم 7440 - الحى السادس - الهضبة الوسطى -

70 - البركة للتجارة والمقاولت لصاحبها )هاني محمود محمد اسماعيل( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83256 ورقم قيد 198646    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون 

الستثمار 72  تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  انتاج المحتوى 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  المقاولت العامة  

التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الدور السادس - شقة 11-143 شارع الشيخ احمد مصطفى - تقسيم ارض الجمعية 

- ابو السعود -

71 - واش ن جو  Wash N Go لصاحبها )نسمه محمود محمد احمد محمد زيد( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83257 ورقم قيد 198647    محل رئيسى  عن : نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017  تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانيه الجديده  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  التصنيع لدى الغير  • مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

13 ش الملك المظفر -المنيل -

72 - بيبي مليون  Baby Melon لصاحبها )ياسين محمد حلبى( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

08-12-2022 برقم ايداع 83351 ورقم قيد 198660    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه لملبس 

الطفال بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية محل G13-الدور 

الرضى -سيتى مول -

73 - الدولية لعادة تدوير البلستيك لصاحبها )محمد عبدا ابوزيد السيد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 08-12-2022 برقم ايداع 83385 ورقم قيد 198663    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

لعادة تدوير البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية المصنع الكائن بجوار مصنع الفرسان - العكرشة - 

ابو زعبل - الخانكه-

74 - لوجيك لمعالجة المياه لصاحبها )حسن عبدالجليل السيد محمد( تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 

11-12-2022 برقم ايداع 83685 ورقم قيد 198692    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - 

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها 

وتدويرها,  وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - تركيب 

وصيانه فلتر المياه  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 105 ش طومانباي -

75 - الرشاد لتجارة القمشه والمنسوجات لصاحبها )دينا سيد موسى عبدالسيد( تاجر فرد  رأس ماله 

51,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 83690 ورقم قيد 198693    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه للقمشه والمنسوجات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 18 ش الزهر -
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76 - حامل المسك لتجارة مواد البناء لصاحبها )وليد محفوظ عبدالشافى احمد( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 83714 ورقم قيد 198700    محل رئيسى  عن انشطه داخل 

قانون الستثمار 2017/72  تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  

انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  -المقاولت العامه مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 40 ش الجنينه -عرب الطوايله -

77 - الرواد للتجارة Al RWAD لصاحبها )محمود محمد فرج طه الشيخه( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 83716 ورقم قيد 198701    محل رئيسى  عن انشطة داخل قانون 72 لسنه 

2017  •تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  انشطة خارج قانون 72 لسنه 

2017  •التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تلتزم المنشاة بأفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 100 ش 

الميرغنى -

78 - محمد مختار محمد محمد عيد لصاحبها )محمد مختار محمد محمد عيد( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 83783 ورقم قيد 198717    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 55 ش النبراوي - ابو زعبل - الخانكه -

79 - وليد على طلبه ابو عضيمه لصاحبها )وليد على طلبه ابو عضيمه( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 83871 ورقم قيد 198730    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الغربية سندبسط -مركز زفتى بجوار صهريج المياه -

80 - الرحمه للتجاره لصاحبها )فايزه زكريا حفني محمد صالح( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

11-12-2022 برقم ايداع 83874 ورقم قيد 198731    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

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

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 41 ش السلم - ع.العرب - نادي 

المقاولون -

81 - سبيد لتصنيع الملبس لصاحبها )محمد محسن محمد حسن( تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 

11-12-2022 برقم ايداع 83875 ورقم قيد 198732    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 10 الحي السويسرى - ش/ احمد الزمر -

82 - عبدالفتاح عبدالرازق عبدالفتاح ليله لصاحبها )عبدالفتاح عبدالرازق عبدالفتاح ليله( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 83923 ورقم قيد 198739    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الحبيبات البلستيكية من المخلفات  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية الوحده رقم 244 

عنبر رقم 3 نموذج أ بمجمع الصناعات الصغيرة -
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83 - ام بي سبيس M B Space لصاحبها )محمد عبد الغنى بسيونى شعيب( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 84081 ورقم قيد 198758    محل رئيسى  عن 1- صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  

8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  13 

- اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  

على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

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

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عامرة رقم 4125 - زهراء مدينة نصر -

95 - اتش اس اتش للتجارة والتصدير H S H لصاحبها )احمد عزمى عمر ابو حيه( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 84567 ورقم قيد 198894    محل رئيسى  عن نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده   نشاط من 

خارج قانون 72 لسنة 2017 :  التصدير  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقه رقم 16 الدور الثامن -ابراج الصفا كورنيش النيل 

-حدائق حلوان

-

84 - ثرى إم تكنولوجى M Technology 3  لصاحبها )ميلد سعيد عبدا كامل( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 84087 ورقم قيد 198763    محل رئيسى  عن نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :   - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  .  - 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  نشاط من خارج قانون 72 

لسنة 2017 :   - توريد وتركيب وصيانة شبكات التصالت  - توريد وتركيب وصيانة وحدات الطاقه المتجدده 

والبديله  - تركيب وصيانة كاميرات المراقبة  - تقديم خدمات الدعم الفنى والصيانه لجميع الجهزة وبرامج الحاسب 

اللى )هارد وير وسوفت وير(  . * مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003  • مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 3 شارع عبدالحميد لطفى -نهاية مكرم عبيد -

Page 16 of 1616 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 - زيا للتجارة والديكورات Zia  لصاحبها )مصطفى عبدالعزيز محمد العزب عطاا( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 84088 ورقم قيد 198764    محل رئيسى  عن - أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه لمواد الديكور )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  

-أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :   - مقاولت اعمال التشطيبات والديكور.  * مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 2 شارع 

العباسيه -

86 - روائع غنيم للموبيليا والثاث الراقى لصاحبها )محمد عمر محمد حسن غنيم( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 84091 ورقم قيد 198766    محل رئيسى  عن •تجارة 

الجملة والتجزئة للموبيليا والثاث بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القليوبية ارض المعارض - طنان قليوب - بجوار عمارات قابيل - -

YOUSEF ABDELRAHMAN  96 - ايمز للتجارة والستثمار العقارى لصاحبها )يوسف عبدالرحمن ايوب

AYYUB ( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 84585 ورقم قيد 

198905    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  

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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة اجورا مول - الدور الثانى - شارع 

النوادى - التجمع الخامس -

97 - رفاعى للتجارة لصاحبها )رفاعى كمال محمد الجدوى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

13-12-2022 برقم ايداع 84591 ورقم قيد 198909    محل رئيسى  عن أنشطه داخل قانون 72 لسنه 2017  

•تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  أنشطه خارج قانون 72 لسنه 2017  

المقاولت العامة.  تلتزم المنشاة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 64 ش النصر - بهتيم -

121 - الخلص لتدوير المخلفات لصاحبها )صفوت الهامى خليفه سعداوى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 85882 ورقم قيد 199182    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتدوير 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 3 مج 2 شقة رقم 1 - المنطقة الثانيه - الشروق -

122 - محمود صابر محمد عتريس لصاحبها )محمود صابر محمد عتريس( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 85932 ورقم قيد 199197    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وحقن ونفخ وسحب البلستيك  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية أرض الجمعية - خلف مصنع الخزف والصينى 

- ابوزعبل - الخانكه -
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87 - كريتيف بيزنس للتنمية الصناعية لصاحبها )احمد ابراهيم عبد النبى حسن المصرى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 84095 ورقم قيد 198769    محل رئيسى  عن : انشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لكسسوارات الموتسكلت والتروسيكلت والسيارات 

والجرارات الزراعية و كسوات  السيارات وفرش السيارات من جلد والقماش ومساند اليد ودواسات السيارات .  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتبعئه وتغليف فواحات السيارات .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة العلف بكافة انواعها  - 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 مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة 

للمشروعات .  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها .  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق 

العمرانية .  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  : انشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017  التصدير والتوكيلت التجارية .  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  ادارة 

مشروعات عدا الدارة الفندقية  - مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه 

و شروط و اجراءات الترخيص بها .  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 الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  اعداد التصميمات الهندسية.  إقامة و تنظيم المعارض )

فيما عدا السياحية ( والمؤتمرات والحفلت العامة ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده( .  

تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة .  التصنيع لدى الغير .  - مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية شقة 1 الدور الثانى - برج 

الخواجه - ش طلعت حرب - شبين الكوم -

88 - بدايه للتجارة والمقاولت العامه لصاحبها )مختار عبدالفتاح السيد عيسى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 84183 ورقم قيد 198808    محل رئيسى  عن  نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده   نشاط من 

خارج قانون 72 لسنة 2017 :  المقاولت العامه  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 64 ش حسين عبدالوهاب -
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89 - أوتو ميد لبرمجيات الحاسب اللى  Auto Made لصاحبها )اسلم عادل محمد محمود حسين( تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 84200 ورقم قيد 198817    محل رئيسى  عن 

1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- 

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  

10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات 

التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى 

التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 79 شارع عين شمس -
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90 - أى ايجيبت لصاحبها )قيصر جبرائيل عبد عبد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-12 

برقم ايداع 84202 ورقم قيد 198818    محل رئيسى  عن : أنشطه من داخل قانون 72 لسنة 2017  - صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة 

المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات 

التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك 

الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  - 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.  : أنشطه من خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

الوساطه فى انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية  - تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس- 

تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر (  - التعليم والتدريب عن بعد  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 01 -الكائن 

بالطابق الرابع -من العقار رقم 86 بشارع

عباس العقاد -

91 - احمد رشاد احمد على لصاحبها )احمد رشاد احمد على( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

12-12-2022 برقم ايداع 84204 ورقم قيد 198819    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 58 ش النبراوى - ابو زعبل - الخانكه- -

92 - ايه فوزى محمد طلبه لصاحبها )ايه فوزى محمد طلبه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

12-12-2022 برقم ايداع 84363 ورقم قيد 198863    محل رئيسى  عن . أنشطة داخل قانون 72 لسنه 

2017  •تجارة الجملة والتجزئة للخشاب بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  أنشطة خارج قانون 72 

لسنه 2017  التوريدات العمومية.  تلتزم المنشاة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 41 ش الربعين - السلم اول -

93 - سفن ستار لطباعه المنسوجات لصاحبها )كميله محمد حسن عامر ابوعاصى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 84364 ورقم قيد 198864    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مطبعه للطباعه على المنسوجات  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم 49 خدمات الحى 

الثانى -
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94 - السلم لتصنيع البلستيك لصاحبها )اسلم طارق فتحى احمد ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 

قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 84565 ورقم قيد 198893    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 18 ش القاضى مسعد -الحرفيين -

98 - الرحمه سكيب للتنميه العمرانية لصاحبها )احمد علي احمد علي( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 13-12-2022 برقم ايداع 84592 ورقم قيد 198910    محل رئيسى  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - 

تجاره الجمله والتجزئه لمستلزمات شبكات الري الحديث بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - أعمال 

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

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  تخطيط وإقامة 

وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم  

أقامه او اداره وتشغيل وصيانه محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصه  

للستصلح والستزراع  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - القيام بأعمال تنسيق الحدائق )اللند سكيب(  - 

تصميم وتنفيذ وصيانه شبكات ري الند سكيب  - القيام بأعمال التشطيبات  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 7ش الجراج - عزبه العبور - دار 

السلم - -

99 - اس اتش للتجارة والتوريدات العمومية SH لصاحبها )سيد جمال عبدالناصر حسن( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 84758 ورقم قيد 198940    محل رئيسى  عن نشاط قانون 

72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط خارج قانون 72 

لسنة 2017  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 9ش امتداد رمسيس 3 -

100 - أيكو بيلى لتصنيع الجلود Ecopelle لصاحبها )عبدالمحسن حسن حسن على الجباس( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 84767 ورقم قيد 198941    محل رئيسى  عن =

انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الجلدية  انشطه خارج قانون 

الستثمار 2017/72  التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 15 ا ش 6- الدور الرضى -

101 - هناء عبدالنبى نور عبدالمجيد قنديل لصاحبها )هناء عبدالنبى نور عبدالمجيد قنديل( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 84769 ورقم قيد 198942    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مخبز لنتاج الخبز البلدى نصف الى  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية عرب العيايدة -حوض الجبل -

شارع مدرسة قنديل -مللك نور عبد

المجيد عبده - الخانكه -

102 - ستارت للتجارة والتوريدات لصاحبها )هيثم شاكر مختار علي( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 14-12-2022 برقم ايداع 84919 ورقم قيد 198967    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - 

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القليوبية 64 عمارات صبحي حسين - الحي الترفيهي -
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103 - منصات للستثمار العقارى لصاحبها )حسن على عبدالتواب عبدالعزيز( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 84922 ورقم قيد 198969    محل رئيسى  عن 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عمارة 37 - اللوتس الشمالية رقم 2 - التجمع 

الخامس-

104 - دبليو ايه ام W.A.M لصاحبها )وليد احمد متولى حسن( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

14-12-2022 برقم ايداع 84932 ورقم قيد 198973    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل ودهان وتشغيل المعادن وتصنيع وصلت ومحابس ومستلزمات توصيل الغاز  تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل :  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - 

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  أنشطة من خارج قانون الستثمار  التجارة اللكترونية 

عبر النترنت  التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  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.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 7 ش 

الحكماء-منشية البكرى -

105 - زي اونلين Z Online لصاحبها )احمد عبدالرحمن ثابت عبدالحافظ( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 85031 ورقم قيد 199003    محل رئيسى  عن انشطة قانون 

72 لسنة 2017  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - التصالت 

وخدمات النترنت  - 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 خارج قانون 72 لسنة 2017  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  - المقاولت العامة  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية غرفه 1 - بالشقة 

1 - بالدور الول - 2ش عزيز صدقي - أرض مقار -

106 - اسلم سعيد اسماعيل خطاب لصاحبها )اسلم سعيد اسماعيل خطاب( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 85049 ورقم قيد 199011    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

خراطيم بلستيك للري  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية بالقطع رقم 235 -236 -محور المنطقة الصناعية 

السابعة -

107 - نعيمه رأفت حسين خليل للستثمار والتسويق العقارى لصاحبها )نعيمه رأفت حسين خليل محمد خليل( 

تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 85056 ورقم قيد 199016    محل 

رئيسى  عن  نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - 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  - تجارة الجمله 

والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده   نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التسويق 

العقارى  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 4 مكرم عبيد -
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108 - الشاعر للستثمار العقارى لصاحبها )ابراهيم حسين برهم الشاعر( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 

قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 85125 ورقم قيد 199043    محل رئيسى  عن انشطه داخل قانون الستثمار 

72 /2017   -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  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   انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام 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  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة عماره 12 الدور الول شقه 1 شارع انور المفتى من ش عباس

العقاد -

109 - امنين للتجاره والتصدير والشحن لصاحبها )محجوب محمد الحسن بابكر الشيخ( تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 85216 ورقم قيد 199058    محل رئيسى  عن  انشطه 

داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  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  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  النقل المبرد للبضائع ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد او المجمد 

للبضائع ويدخل ضمن جميع النشطه المشار  اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة اى منها  النقل البرى 

للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري 

للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر 

المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي  انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -التصدير  - تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن 

البري للبضائع  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 61 ش البستان -

110 - ايادينا AYADINA لصاحبها )باسل محمد اياد وراق( تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 

14-12-2022 برقم ايداع 85263 ورقم قيد 199070    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

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

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

مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة فيل رقم 126 البنفسج 4 -التجمع 

الول

111 - الشهد للتجارة والتوريدات العمومية لصاحبها )رضا دياب محمد مصطفى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 85265 ورقم قيد 199072    محل رئيسى  عن أنشطة من 

داخل قانون الستثمار  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطة من خارج 

قانون الستثمار  التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 7 سابقا 9 حاليا شارع شركات البترول -

112 - الخلص لصاحبها )محمد عبدالعزيز عبدالعزيز السيد نوح( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

14-12-2022 برقم ايداع 85309 ورقم قيد 199077    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للخضروات 

والفاكهه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 36 شارع طلعت -

Page 23 of 1616 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

113 - النيل لصناعة الحلويات لصاحبها )نادر نبيل احمد عطيه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

15-12-2022 برقم ايداع 85481 ورقم قيد 199122    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 20 أ شارع جواد حسنى-وسط البلد -

114 - السراء للصناعات الخشبية لصاحبها )عويضه محمود عويضه سيد( تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 85511 ورقم قيد 199146    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه والخشاب.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 2 - عقار رقم 61 - مساكن رولن -

115 - دله انترناشيونال تريد  Dlah International Trade  لصاحبها )حمدي احمد احمد الفيشي( تاجر فرد  

رأس ماله 500,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 85565 ورقم قيد 199152    محل رئيسى  عن 

نشاط قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط 

خارج قانون 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.  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 20 ش المؤرخ 

محمد رفعت -

116 - ايكسون كروب EXONCROP لصاحبها )محمد ابراهيم اسماعيل احمد( تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 85581 ورقم قيد 199160    محل رئيسى  عن : انشطه 

داخل قانون 72 لسنه 2017  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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.  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنه 2003  - 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.  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  

التسويق اللكترونى .  - مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 15 ش زمزم - ترعة الشابورى -
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117 - فرصة للتجارة والتسويق العقارى لصاحبها )مصطفى احمد محمد سالم الناجى( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 85600 ورقم قيد 199162    محل رئيسى  عن : انشطة من 

داخل قانون 72  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  : انشطة من خارج 

قانون 72  - التسويق العقارى .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 45 - مجموعة 12 - الرحاب -

118 - محمد سلمه عبدالعزيز لصاحبها )محمد سلمه عبدالعزيز عبدالغنى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 85614 ورقم قيد 199163    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل ق 72 

لسنة 2017  -تجاره الجمله والتجزئه لمستلزمات الحاسب اللى بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق خارج  الوادي القديم  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  -اقامة و تشغيل محل لللعاب اللكترونية  

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القليوبية ش اشرف الجزار أبوسنة - قليوب -

119 - ستوديو فايف لصناعة السينما لصاحبها )محمد ابوالعطا ابوالعطا متولى( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 85876 ورقم قيد 199175    محل رئيسى  عن  نشاط 

صناعة السينما ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  

فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة مكتب 

بالدور الول - عقار رقم 4 - شارع مدرسة اللسن - اللفى -

120 - جميرز كلونى للتجارة Gamers Colony لصاحبها )عمر سعد لطفى سعد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 85878 ورقم قيد 199177    محل رئيسى  عن : انشطة من 

داخل قانون 72  تجاره الجمله والتجزئه وعلى الخص للجهزة اللكترونية و مشتملتها بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : انشطة من خارج قانون 72  التجارة اللكترونية عبر النترنت .  مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

قطعه 253 الياسمين 3 - التجمع الول -

123 - الريمون لصاحبها )ريمون ممدوح ظريف مسعود( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

18-12-2022 برقم ايداع 86007 ورقم قيد 199202    محل رئيسى  عن استصلح وتجهيز الراضي 

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

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

وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 19 ش مجلس المه - منطى -

124 - المتميز لصناعه وتجاره الموبيليا والثاث المنزلى لصاحبها )عبدا عبدالغفار عبدالحميد( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 86010 ورقم قيد 199203    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الموبيليا والثاث المنزلى بكافه انواعه  -تجارة الجمله والتجزئة للموبيليا والثاث المنزلى 

بكافه انواعه باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 32 ش 

خالد بن الوليد -
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125 - ريد لين Red Line لصاحبها )احمد عصام محمد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

18-12-2022 برقم ايداع 86082 ورقم قيد 199218    محل رئيسى  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - تجاره الجمله والتجزئه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - التصالت وخدمات 

النترنت.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - تقديم خدمات التصوير الفيديو والفوتوغرافى )فيما عدا 

التصوير تحت الماء(.  - تجهيز الحفلت العامة.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شارع ارض الجمال - بجوار صيدلية د/

احمد مرسى - الخانكه -

126 - يونيتس Units  لصاحبها )بيشوى ممدوح جميل كامل( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

18-12-2022 برقم ايداع 86097 ورقم قيد 199225    محل رئيسى  عن - 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  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 9 ش طومانباى حمامات القبه -

127 - تك سوفت Tech Soft لصاحبها )سيف الدين احمد ابراهيم محمود( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 86148 ورقم قيد 199232    محل رئيسى  عن - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت 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  .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 24 ش الشهيد 

مصطفى رياض - المنطقة الولى -

133 - بيتك للتجارة Betak  لصاحبها )ميادة سامي هاشم شعبان( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 86510 ورقم قيد 199316    محل رئيسى  عن تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 1 شارع القدس من شارع الشهيد 

- الدواجن - حدائق حلوان -

134 - المبراطور باك لصاحبها )ايمن عبدا شندى على حجازى( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 86511 ورقم قيد 199317    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات 

الورقية والكرتون والمنتجات البلستيكية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 18 ش محمد عبدالرسول-ش سيد حمادة-المرج الغربية -

135 - الجود للمواد الغذائية لصاحبها )اسامه حسن محمد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 86514 ورقم قيد 199318    محل رئيسى  عن - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للمواد الغذائية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة البحر الحمر 4 عقار 175 - 

تقسيم المطار -
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128 - سمارت لتكنولوجيا المعلومات Smart Information لصاحبها )احمد مختار منطاوى شرف( تاجر فرد  

رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 86153 ورقم قيد 199233    محل رئيسى  عن -: 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات 

وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي 

تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.  -: أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017  - التجارة اللكترونية عبر النترنت.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 5 شارع الصفا والمروة 

من شارع القرشى -

129 - ال بى جى ار LBJR لصاحبها )لورانس جرجس برسوم ويصا( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 19-12-2022 برقم ايداع 86352 ورقم قيد 199275    محل رئيسى  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  - 

التصالت وخدمات النترنت .   انشطة من خارج قانون 72 :  التجارة اللكترونية عبر النترنت .  مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

7 شارع المدينة المنورة -

130 - ميتا مول Meta Mall  لصاحبها )كرم ابراهيم على السيد( تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد 

فى 19-12-2022 برقم ايداع 86390 ورقم قيد 199291    محل رئيسى  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  

اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  انشطة من خارج 

قانون 72 :   التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة طريق المشير على فهمى - بجوار محطة وطنية -

الواحة - الحى العاشر -

131 - جراند سوفت لصناعه المراتب لصاحبها )اشرف محمود كردى حسن ورجل( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 86399 ورقم قيد 199296    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مراتب سوست.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية سندوه - بجوار جنينة العمده - 

الخانكه -
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132 - دار البحرين للتجارة والنشر لصاحبها )اشرف كمال حسنين ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 86405 ورقم قيد 199298    محل رئيسى  عن  نشاط من داخل قانون 72 

لسنة 2017 :  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  - اقامة وتشغيل مطبعه  

نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :   نشر وتوزيع الكتب  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 26 شارع ابوذكرى متفرع من 

شارع التروللى بجوار مدارس الكرداسى -

136 - النور للبلستيك لصاحبها )احمد رضا محمد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

19-12-2022 برقم ايداع 86521 ورقم قيد 199321    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش البحر -بجوار مسجد الشيخ نورالدين احمد 

منصور -سندوة -

137 - تشكن السورى لصاحبها )هيثم فايز الشامى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-12-19 

برقم ايداع 86553 ورقم قيد 199333    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للمجمدات والدواجن )

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية محل 13 - مول الدوحه 

- الحى الول -

138 - يو أم لتجارة الملبس الجاهزة U M لصاحبها )عبدالفتاح راشد عبدالفتاح عطيه( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 86556 ورقم قيد 199334    محل رئيسى  عن تجاره 

الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القليوبية 18 ش البريد -الدور الرضى سنتر الشريف بجوار بن العامر -الحى الول -

139 - صباح عبدا محمد لصاحبها )صباح عبدا محمد محمود( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 86847 ورقم قيد 199362    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

والمنتجات الخشبية بكافة انواعها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 19 ش صبيح عبد الخالق من ش 15 مايو 

-

140 - جلوب اجروGlobagro لصاحبها )محمود رزق عبدا محمد( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 20-12-2022 برقم ايداع 86852 ورقم قيد 199364    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل ق 72 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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  -تجارة الجملة والتجزئة :

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017  -تصدير الحاصلت الزراعية  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 15 الدور الرابع - محور خدمات الحى 

الثانى -
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141 - امير لستصلح واستزراع الراضى الزراعية والصحراوية لصاحبها )امير صبرى حسنين بكر( تاجر 

فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 86859 ورقم قيد 199366    محل رئيسى  

عن . أنشطة داخل قانون 72 لسنه 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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

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

2008  أنشطة خارج قانون 72 لسنه 2017  التوريدات العمومية.  -تلتزم المنشاة بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عزبه محمد نجيب - ش 

محمود مرسى من ش اللوادر - المرج الجديدة -

142 - ايه ثرى للتجارة A3 لصاحبها )اسلم عبدالناصر جميل عبدالعزيز( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 86861 ورقم قيد 199367    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه لقطع 

غيار السيارات باالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل رقم 3 

بعماره 53 شارع سوزان مبارك عمارات الشركة

السعودية -

143 - محاسن احمد وهمان عيسي لصاحبها )محاسن احمد وهمان عيسى( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 86928 ورقم قيد 199383    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 22 ش الكرامه -

144 - صيام للتجارة والتوريدات الهندسية والعدد اليدوية واللت الحديثة لصاحبها )عصام محمد الشحات صيام( 

تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 86958 ورقم قيد 199389    محل 

رئيسى  عن النشطة داخل ق 72  - تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيار السيارات بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة  النشطة خارج ق 72  - التوريدات الهندسية والعدد اليدوية واللت الحديثة مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون  الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 81 - 

عمارة 1 - حي الواحة - بلوك 7 - الدور الثامن -

145 - قرطاج لصاحبها )مهاب نسيم محروس نسيم صالح( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 86960 ورقم قيد 199390    محل رئيسى  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  

تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  : انشطة خارج قانون 

الستثمار 72  ادارة وتشغيل المطاعم والكافتريات "فيما عدا المطاعم العائمة"  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 8 شارع عبد الرازق 

السنهوري - عباس العقاد -

146 - نيو ستايل لتصنيع الملبس الجاهزه لصاحبها )محمد محمد عبدالغني محمد( تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 86961 ورقم قيد 199391    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 20 ش الصفا والمروه - من ش جسر 

السويس -
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147 - سفن ستار لتصنيع الحذية Seven Star لصاحبها )احمد عدنان عبد الدائم( تاجر فرد  رأس ماله 

300,000.000 قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 86965 ورقم قيد 199392    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية و المنتجات الجلدية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية مصنع بالدور الول 

والثانى - قطعة الرض رقم 230 صناعات صغيرة

- المنطقة الصناعية ب و ج -

148 - الصقر العربى لصاحبها )سماح سعدالدين محمد سلمه( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 86967 ورقم قيد 199394    محل رئيسى  عن  انشطه داخل قانون الستثمار 72/ 

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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  إقامة المزارع السمكية .  اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها 

على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد 

اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  تجاره 

الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  

التوريدات العمومية  التصدير  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

مساكن الظباط -عماره 3070 -شقه 3-زهراء مدينة نصر - - -

149 - زمزم للمخبوزات لصاحبها )عمر حسانين على احمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 86973 ورقم قيد 199395    محل رئيسى  عن مخبز الى للمخبوزات الفرنجيه  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 2 ش اولد سيد حسن من ترعة الغزالى -

150 - السماح لمستحضرات التجميل لصاحبها )سماح احمد عبدالفتاح محمد( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 

قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 86981 ورقم قيد 199397    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه وعلى 

الخص مستحضرات التجميل ومنتجات العنايه بالبشره والشعر بالمناطق النائية  والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 13 ش موسى بن نصير -

151 - سيد محمد احمد منصور لصاحبها )سيد محمد احمد منصور( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 87037 ورقم قيد 199404    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للحدايد 

والبويات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية محل بالدور 

الرضى - العقار رقم 1 شارع على حسن الضلع-

الخصوص -
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152 - سويت بوكس SWEET BOX لصاحبها )هلل طاهر طاهر( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 20-12-2022 برقم ايداع 87039 ورقم قيد 199405    محل رئيسى  عن : انشطه داخل قانون 72 لسنة 

2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الحلويات .  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  توزيع 

الحلويات .  - مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القليوبية عقار 2 - بلوك 18095 - ش عباس العقاد - الحى التاسع -

153 - عبدا جاد محمد الخولى لصاحبها )عبدا جاد محمد الخولى( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 20-12-2022 برقم ايداع 87067 ورقم قيد 199408    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن واعمال الخراطة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية الدور الول علوى والثانى من القطعة رقم 

23 - بمساحة 60 م -محلت الصناعية الرابعة -

154 - ميجاترونكس Megatronics لصاحبها )محمود احمد حسين السيد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 20-12-2022 برقم ايداع 87074 ورقم قيد 199409    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  

- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  نشاط قانون 72 لسنة 2017  - تقديم خدمات 

رجال العمال من )فاكس - تصوير مستندات – تليفون – كتابة كمبيوتر (  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 16 حارة احمد طلبه - من ش 

احمد الدالي -

155 - لؤلؤة بيروت لصاحبها )امال محمد حمزه كوجا( تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 

20-12-2022 برقم ايداع 87109 ورقم قيد 199415    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل قانون 72  تجاره 

الجمله والتجزئه للملبس بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  : انشطة من خارج قانون 72  اقامة و 

تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتى سنتر ( دون القيام بعمليات جراحية .  مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 13 شارع مجدى -

156 - بى جى أم BGM لصاحبها )محمد احمد عاكف محمد ابوستيت( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 20-12-2022 برقم ايداع 87111 ورقم قيد 199416    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مستلزمات تعبئة وتغليف الدوية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 6 شارع بورسعيد -

157 - سمارت هوم للستثمار العقاري لصاحبها )محمد محمد مصطفى عرفي( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 87255 ورقم قيد 199440    محل رئيسى  عن 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 3ش الهاله -

158 - ميجا Mega  لصاحبها )محمد حسن على اسماعيل( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

21-12-2022 برقم ايداع 87256 ورقم قيد 199441    محل رئيسى  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 

72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( 

وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقة 13 - عقار 58 شارع جسر السويس -
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159 - جويك Goic لصاحبها )محمد نداء محمد احمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

21-12-2022 برقم ايداع 87259 ورقم قيد 199443    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 

نقل 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.  • إقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  

المعنية.  • إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد 

الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  • مشروعات البحث والتطوير 

العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا 

الحديثة.  • 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.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الدور 12 - 

ع 4 - شارع 151 -

160 - فاروق كوتشار لصاحبها )عمر فاروق كوتشار OMER FARUK KOCER( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 87553 ورقم قيد 199654    محل رئيسى  عن : نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  : نشاط من 

خارج قانون 72 لسنة 2017  -اقامة و تشغيل المطاعم الثابته و الكافيهات لتقديم المأكولت والمشروبات 

والحلويات والكاترينج  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 40 عثمان ابن عفان -ميدان السماعيليه -

161 - الحويطى لتجارة مواد البناء والمقاولت العامه لصاحبها )زاهر سعيد سعد الحويطى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 87557 ورقم قيد 199656    محل رئيسى  عن : نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  

: نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - المقاولت العامه  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 12 ش الملكه سوزان -

162 - الحمد للموبيليا لصاحبها )محمد عبدالرازق عبدالرحمن عبدالرازق نايل( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 87567 ورقم قيد 199663    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى بكافة انواعه )الموبيليا (.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية شارع 

مدخل سندوه - بجوار المسجد الشرقى - الخانكه -

163 - السراء للثاث لصاحبها )على ممدوح على عبد الرحمن( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

21-12-2022 برقم ايداع 87569 ورقم قيد 199664    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الموبيليا و الثاث  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش ترعه ابو القاسم بجوار منزل الربعين - سندوره 

- الخانكه -
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164 - برايم موود لصاحبها )علي ناصر عوض بن طالب( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

21-12-2022 برقم ايداع 87593 ورقم قيد 199670    محل رئيسى  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - 

تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط خارج قانون 72 

لسنة 2017  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 23 ش حسين عبدالقادر - المنطقة السادسة -

165 - فكرة للثاث لصاحبها )محمد جمال محمد احمد بكير( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

21-12-2022 برقم ايداع 87647 ورقم قيد 199679    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه والخشاب والثاث  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية ش الجامع الشرقى بجوار 

الجامع الشرقى -سندوه -

166 - المجاهد لتصنيع وتوريد الحروف المجسمه لصاحبها )محمد مصطفى محمد المجاهد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 87855 ورقم قيد 199694    محل رئيسى  عن : نشاط من 

داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الحروف المجسمه  : نشاط من خارج قانون 

72 لسنة 2017  تصميم وتوريد الحروف المجسمه  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية محل بالعقار رقم 1 شارع السلم متفرع 

من شارع الرشاح -مسطرد -

167 - مان لفت لتصنيع وتجارة المصاعد لصاحبها )وائل محمد صلح عبدالحميد غيث( تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 87861 ورقم قيد 199698    محل رئيسى  عن انشطه 

داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المصاعد  تجاره الجمله والتجزئه 

لمستلزمات المصاعد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  

- تركيب وصيانة المصاعد  -الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام 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.  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 3195 الحى الثانى 

-الهضبة الوسطى -

168 - انجاز لتجارة مواد البناء والمقاولت العامة لصاحبها )علء ابراهيم عياد ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 87968 ورقم قيد 199724    محل رئيسى  عن النشطة 

داخل ق 72  تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  النشطة خارج ق 

72  - المقاولت العامة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 40 ش الستقلل -

169 - غاده عطيه شعبان حسن لصاحبها )غاده عطيه شعبان حسن( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

22-12-2022 برقم ايداع 88042 ورقم قيد 199734    محل رئيسى  عن  نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   نشاط من خارج 

قانون 72 لسنة 2017 :  اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية 

الموهوبين  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة الغربية دفره -ش داير الناحيه منطقة الزوايده مقابل شارع ابوعقاب -

Page 33 of 1616 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

170 - الشمس للبلستيك لصاحبها )سماح عبدالحى ابراهيم محمد( تاجر فرد  رأس ماله 3,000,000.000 قيد 

فى 22-12-2022 برقم ايداع 88043 ورقم قيد 199735    محل رئيسى  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

جميع المنتجات البلستيكيه والعبوات البلستيكيه  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع اللكترونيات  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة 

المواد الغذائية ومنتجات الحاصلت الزراعيه والعصائر والمركزات  - تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات والعبوات 

البلستيكيه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 1 -

قطعه رقم 3 -المنطقه السكنيه العاشره -

171 - بهر لصاحبها )أمال محمد شحاته محمد( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم 

ايداع 88046 ورقم قيد 199736    محل رئيسى  عن  أنشطة داخل قانون 72 :  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  أنشطة خارج قانون 72 :   إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين  تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الوحدة ) 3( بالعمارة 10 بمشروع الجمعية 

التعاونية لبناء المساكن

للعاملين بالرقابة الدارية وعائلتهم بالمنطقة الحادية عشر -

172 - محمد سيد حافظ مركز رؤية لصاحبها )محمد سيد حافظ عبد الغفار( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 88348 ورقم قيد 199755    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مركز طبى 

متخصص فى التحاليل الطبية بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم  الخدمة الطبية أو 

العلجية او التشخيصيه لها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عقار 94 -شقة 5-شارع المطرية -ابراج الهنا -

173 - أمجاد لصاحبها )ابراهيم ناصر السيد رضوان( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 

25-12-2022 برقم ايداع 88352 ورقم قيد 199759    محل رئيسى  عن  انشطة قانون 72 :  - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -انشطة خارج قانون 72 :   -اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال ورعايه الموهوبين  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة الغربية ميت حبيش البحرية-بجوار المعهد 

الدينى -

174 - بيرويت Pirouette لصاحبها )احمد عيسى حسين محمد حسن( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 25-12-2022 برقم ايداع 88354 ورقم قيد 199761    محل رئيسى  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 

72 /2017 :  - التصالت وخدمات النترنت   انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  - التسويق 

اللكتروني عبر النترنت  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 38 حي اللوتس الشمالي - التجمع الخامس - -

175 - المتحدة للصناعات الورقيه لصاحبها )رءوف شوقي عبدالملك ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 88355 ورقم قيد 199762    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 13 ميدان التحرير -
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176 - اتيليه نيكولس لتجارة وتصميم الملبس Atelier Nicolas Cerrutti لصاحبها )سانتياجو نيكولس 

تشيروتى فابراس/ SANTIAGO NICOLAS CERRUTTI FABRAS ( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 88363 ورقم قيد 199766    محل رئيسى  عن نشاط داخل 

قانون 72 لسنه 2017  •تجارة الجملة والتجزئة للملبس بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  . نشاط 

خارج قانون 72 لسنه 2017  • اقامه وتشغيل اتيليه لعرض وتصميم الملبس.  تلتزم المنشاة بأفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة شقه 22 بالدور 

الخامس بالعقار رقم 1برج القنال -

177 - اسمارتى لصاحبها )ايهاب محمد عبد الغفار عفيفى( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

25-12-2022 برقم ايداع 88365 ورقم قيد 199768    محل رئيسى  عن النشطة داخل ق 72  - انشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  النشطة خارج ق 72  - اقامة وتشغيل 

مدن الملهى الترفيهية للطفال  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة القاهرة الوحدة 32 - بالطابق الرضى المنخفض والكائن بمشروع روزانا مول

زهراء مدينة نصر المرحلة الرابعة -

178 - ميتا جوو Meta Goo لصاحبها )عادل محمود سامى رضوان احمد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 88367 ورقم قيد 199769    محل رئيسى  عن  انشطة من 

داخل قانون 72 :  - التصالت وخدمات النترنت.  انشطة من خارج قانون 72 :   - التسويق اللكتروني عبر 

النترنت .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 1 - المنطقة 1 - اللوتس الشمالية - التجمع الول - - -

179 - شريف لخدمات التصالت لصاحبها )شريف على احمد محمود( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 25-12-2022 برقم ايداع 88466 ورقم قيد 199807    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل ق 72 لسنة 

2017  - التصالت وخدمات النترنت .  -تجاره الجمله والتجزئه لكسسوارات الهواتف المحمولة )الموبيلت( 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  والمناطق خارج الوادي القديم  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017  -صيانة الهواتف المحمولة )الموبيلت(  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل رقم 41 بالدور الرضى بالمركز التجارى جنينه 

مول - الشروق -

180 - مانس Mans لصاحبها )أماني أحمد محمود صقر( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

25-12-2022 برقم ايداع 88498 ورقم قيد 199814    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه للحذية 

الحريمي بإحدى المناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

 125  F وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية وحدة رقم

سيتي مول الول علوي اتجاه المدرسة -

181 - رومانى شحاته صليب لصاحبها )رومانى شحاته صليب اسحاق( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 25-12-2022 برقم ايداع 88514 ورقم قيد 199820    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه والثاث  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 14 ش الشيخ الشعراوى - شبرا الخيمه ثان -

182 - دوم تيل Dom Tella لصاحبها )روضه خليل زين الدين( تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 

25-12-2022 برقم ايداع 88523 ورقم قيد 199824    محل رئيسى  عن •تجارة الجملة والتجزئةللحلويات 

والمكسرات واليس كريم والمقرمشات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين 

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

المنوفية محل رقم 1 عقار رقم 7- محور خدمات الحى الول -
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183 - محمد مضان حسانين لصاحبها )محمد رمضان حسانين محمود( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 26-12-2022 برقم ايداع 88671 ورقم قيد 199844    محل رئيسى  عن  انشطه داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  انشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017 :   التوريدات العمومية وعلى الخص توريدات الحديد .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 - عقار 26 - ش الجوابر - 

بولق ابو العل - -

184 - السباعى للستثمار العقارى لصاحبها )احمد سيد احمد السباعى عبدالمعطى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 88758 ورقم قيد 199869    محل رئيسى  عن 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  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية المنطقة ال 11 بجوار مول الرباعية -

185 - مكاوى لصناعة وتجارة الملبس الجاهزة لصاحبها )نعمه عبدالمنعم محمد مكاوى سعفان( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 88775 ورقم قيد 199878    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة )بالمناطق النائية والمجتمعات 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 32 شارع الجزائر -

186 - اللوتس للحلويات لصاحبها )شعبان جمعه ابوالعل السيد( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 

26-12-2022 برقم ايداع 88857 ورقم قيد 199892    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الحلويات.  تجاره الجمله والتجزئه للحلويات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة 23 حارة عبده شرف صادق سعد احمد زكى - حدائق المعادى -

187 - المانة لتجارة وتغليف العشاب والحبوب والعطارة لصاحبها )محمد حسن احمد سيد( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 88858 ورقم قيد 199893    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف العشاب والحبوب و العطارة .  تجاره الجمله والتجزئه العشاب والحبوب و 

العطارة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 64 شارع التحاد -

188 - هيفن للستثمار والديكور Heaven لصاحبها )امل صالح ابراهيم صالح( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 88860 ورقم قيد 199894    محل رئيسى  عن : انشطة 

قانون 72  -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  : -انشطة خارج قانون 72  -مقاولت اعمال التشطيبات 

والديكورات  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة عماره 3 بلوك 2 اسكان منخفض التكاليف-الماظة -

189 - ابداع للتجارة والمقاولت لصاحبها )رحمه عادل محمد محمد طرفه( تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 89049 ورقم قيد 199917    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل قانون 72  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  : انشطة من خارج قانون 72  المقاولت 

العامة .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 12 شارع جمال عبدالناصر - جسر السويس -
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190 - العطار لتعبئة وتجارة السمدة والحبوب الزراعية لصاحبها )خالد ابراهيم محمد العطار( تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 89051 ورقم قيد 199918    محل رئيسى  عن - اقامة 

وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف السمدة والحبوب الزراعية  - تجاره الجمله والتجزئه للسمدة والحبوب الزراعية 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 32 ش الجهيني - قليوب 

البلد - قليوب -

191 - ميدل ايست لصناعة الملبس الجاهزة لصاحبها )هدى نصر عبدالشافى عبدالحميد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 89053 ورقم قيد 199919    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة مدخل 1 - عقار رقم 154 - شارع صبحى حسين -

192 - أوكس شير OX Share لصاحبها )اسلم السيد مبروك جغلن( تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 27-12-2022 برقم ايداع 89060 ورقم قيد 199922    محل رئيسى  عن : انشطة قانون 72  - أعمال 

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

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  : انشطة 

خارج قانون 72  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 23 ش البطراوى برج سارة -الدور الثالث-عباس 

العقاد -

193 - امين لتجارة ادوات الصيد لصاحبها )تامر عيد امين خليل( تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 

27-12-2022 برقم ايداع 89087 ورقم قيد 199931    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه لدوات 

الصيد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 2 درب العسل-التربيعة -

194 - تشينج دا CHENG DA لصاحبها )لى شى تشينج LI SHICHENG ( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 89168 ورقم قيد 199952    محل رئيسى  عن  نشاط 

من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  - 

إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.   نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - 

التصدير  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة 99 عمارات المل -

195 - ام اتش لتجارة الجملة والتجزئة والتوريداتMH لصاحبها )محمد هانى ابراهيم عبدالصمد( تاجر فرد  رأس 

ماله 50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 89253 ورقم قيد 199958    محل رئيسى  عن : 

انشطة قانون 72  -تجاره الجمله والتجزئه باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة خارج 

قانون 72  -التوريدات العمومية  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 4 مدخل 1-مساكن اليواء -

196 - العزبى لتجارة مواد البناء والمقاولت لصاحبها )محمد ابراهيم العزبى على عزازى( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 89479 ورقم قيد 199972    محل رئيسى  عن -أنشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 :   - تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة(.  -أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :   - المقاولت العامة.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 64 شارع الحرية -
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197 - دبل ايه اوفيشيل DOUBLE A OFFICIAL لصاحبها )ايه مجدي محمد حسن ابو طيره( تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 89481 ورقم قيد 199973    محل رئيسى  عن  

انشطة داخل قانون الستثمار 72:  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  التجارة اللكترونية عبر النترنت  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 111 شارع فريد 

سميكة -

198 - دى إس جولد D S GOLD  لصاحبها )دافيد سيدا DAVIDE SEDDA ( تاجر فرد  رأس ماله 

300,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 89485 ورقم قيد 199975    محل رئيسى  عن 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  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  مع مراعاة احكام 

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

محافظة القاهرة شقه 14 عماره 1 المرحله الولى -مساكن شيراتون -

199 - امين للغزل والنسيج لصاحبها )رمضان امين نصير حسين( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

28-12-2022 برقم ايداع 89486 ورقم قيد 199976    محل رئيسى  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

النسجة والغزول والخيوط واللياف الصناعية والملبس الجاهزة  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع شكمانات 

السيارات واجزائها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 8 -الدور الخامس -مول المحمدى

200 - شانتال شوقى عزيز رياض لصاحبها )شانتال شوقى عزيز رياض( تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 89489 ورقم قيد 199977    محل رئيسى  عن أنشطة من داخل قانون 

الستثمار  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  أعمال 

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها  أنشطة من خارج 

قانون الستثمار  انشاء المواقع اللكترونية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 24 أ شارع فوزى المطيعى-ميدان السماعيلية -

201 - محمد حلمى حسنين شحاته لصاحبها )محمد حلمى حسنين شحاته( تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 

قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 89560 ورقم قيد 199990    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل مصنع 

للصناعات الكيماوية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة المنوفية الوحدات ارقام )258 -259 ( -عنبر رقم 4 - نموذج 

أ -بالمجمع الصناعى --

207 - ستار سوفت لكسسوارات المحمول لصاحبها )محمد عبد المجيد بدوي السيد( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 90109 ورقم قيد 200059    محل رئيسى  عن تجاره 

التجزئه لكسسوارات الموبايل بإحدى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين 

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

القاهرة 71 شارع الدويدار المحل الثالث من على اليسار -
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208 - دارياس هوستيل Daria`s Hostel لصاحبها )محمد احمد عبدالعزيز محمود( تاجر فرد  رأس ماله 

1,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 90110 ورقم قيد 200060    محل رئيسى  عن اقامة وتشغيل 

الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك 

سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  

ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى 

مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة القاهرة شقة 35-32 شارع الفلكى متفرع من شارع التحرير -

202 - ميجا انترناشونال بلس  MEGA INTERNATIONAL PLUS لصاحبها )محمد عزت جمال محمد( 

تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 89900 ورقم قيد 200026    محل 

رئيسى  عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن 

طريق السكك الحديديه  - ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )

الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

اللبان أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  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  تجاره الجمله 

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  المقاولت العامة 

.  التوريدات العمومية .  التصدير والتوكيلت التجارية .  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

فى 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.  

الشحن البرى للبضائع .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة المنوفية شقة 1 - قطعة 317 - المنطقة الحادية عشر -

203 - دى ليكا لصاحبها )بلقيس ابراهيم محمد عبدالواحد رضوان( تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 

29-12-2022 برقم ايداع 89920 ورقم قيد 200035    محل رئيسى  عن : انشطة من داخل ق 72 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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل مركز لرعاية واستضافة الكلب والحيوانات الليفة  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 34 أ ابراج 

المرشدى - زهراء المعادى -

204 - الشمس الساطعه لصاحبها )رمضان مصطفى تونى صالح( تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 

29-12-2022 برقم ايداع 89978 ورقم قيد 200042    محل رئيسى  عن تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيار 

الموتوسيكلت بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 3 ش احمد 

الضمرانى امام شركة المياه -
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205 - مصنع الكابيتانو للملبس الجاهزة لصاحبها )مصطفى سيد عبدالرحمن عبدالرحمن( تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 89985 ورقم قيد 200046    محل رئيسى  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القليوبية 12 شارع مصطفى الهندى -بطن 

الجبل-

206 - المستقبل لتجارة مواد البناء والمقاولت لصاحبها )موسى عطيه موسى ابراهيم( تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 90095 ورقم قيد 200058    محل رئيسى  عن  انشطة من 

داخل ق 72 لسنة 2017 :  -تجاره الجمله والتجزئه لمواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق خارج الوادي القديم   انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017 :  - المقاولت العامة  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 

32 ش اخوان سالم -

209 - حسين عبدالمنعم حسين على لصاحبها )حسين عبدالمنعم حسين على( تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 

قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 90150 ورقم قيد 200066    محل رئيسى  عن إقامة وتشغيل مخبز بلدى 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها., بجهة محافظة القاهرة 66 شارع البرناوى من شارع التروللى - تقسيم ابو العز - السلم 

اول-
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فروع الفراد

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

81452 ورقم قيد   152363  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 القاهرة المحل بالعقار رقم 4 الكائن بالدور الرضى و الول بالعقار المقام على القطع 

ارقام 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 تقسيم زهرة المدينة و رمسيس للسكان التعاونى ارض المطار – طريق الهايكسيت 

– 84 جوزيف تيتو

2 - احمد صلح حنفى الجرنوسى لصاحبها احمد صلح حنفى الجرنوسى  قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع   

82851 ورقم قيد   101539  محل فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية 

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لممارسة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 186 منطقه الصناعات الصغيره شمال القطاميه - التجمع 

الثالث

3 - المروه للصناعات البلستيكية و الهندسية لصاحبها )مروه صبحى مختار ابراهيم صالح(  قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع   82849 ورقم قيد   145104  محل فرعى  عن نشاط  المنشاة . اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع سيلكات الصوديوم الصلبة و السائلة من مواد اولية النتاج . اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن . 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون المضلع و الورق . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج و الملبس الجاهزة  . اقامة وتشغيل مصنع للصناعات  الكيماوية . اقامة 

وتشغيل مصنع للصناعات  الهندسية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشطها  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان / قطعه رقم 67 -66 ورش 

حرفيه بمنطقه ورش الصناعيه السادسه -

MUFDAL - لصاحبها مفضل كانج وال Sunlube Lubricants Industry -4 - سن لوب لصناعه الزيوت

KANCHWALA  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   84057 ورقم قيد   180493  محل فرعى  عن 

غرض الشركة هو : - تجاره الجمله و التجزئه للزيوت   بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم    - أقامه وتشغيل مصنع لمعالجه و تكرير مخلفات زيوت المحركات     - أقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع زيت التزليق و صناعه الشحوم    - أقامه وتشغيل مصنع لتعبئه و تغليف زيت التزليق و الشحوم     - 

أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية بكافة أنواعها وأشكالها من حقن ونفخ وسحب  مع مراعاة أحكام 

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

محافظة المنوفية 7061 المنطقه الصناعية السابعه
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5 - إم جي للتجارة والتوريدات  قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع   84664 ورقم قيد   195130  محل فرعى  

عن غرض الشركة : أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لجميع أنواع الغازات والزيوت 

ولوازم التبريد)بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة( / أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات 

الخدمات والمرافق علي اختلف انشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع / استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله 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 قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنه 2008 / إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية 

الساسية / إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها 

وتدويرها وفقا  للمعايير الفنية والعملية المقررة في هذا الشأن / تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك 

لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم __ أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية )تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 

في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض( / التوريدات العمومية / صيانة أجهزة التكييف والمبردات وقطع الغيار الخاصة بهم مع اللتزام بإفراد 

حسابات منتظمة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القليوبية عنبر داخل 

مزرعة بالعنوان ع عبد ا باشا - شبرا الخيمة قسم ثاني

6 - سوبك للدهانات لصاحبها )نشأت صبحي عزمي منصور(  قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع   85678 ورقم 

قيد   145783  محل فرعى  عن غرض الشركه   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات والبويات والكيماويات 

ودهانات الخشاب والسطح ودهانات السيارات والدهانات اليبوكسي ودهانات ولوازم المعمار والديكورات 

ومستلزماتها مع مراعاة أحكام القوانينةواللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة البحر الحمر العقار رقم 220 ش مترو الهضبة امتداد الجبل الشمالي - 

الغردقة اول - البحر الحمر

7 - كازارى  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   86552 ورقم قيد   56105  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع ملبس جاهزة اطفال عامة   ملبس جاهزة حريمى وبناتى   وملبس جاهزة رجالى واولدى من 

القمشة المنسوجة * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى صاحب المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة البحر الحمر مبنى السندباد )اكوابارك( اسفل بلو سكاي للسياحة - 

وذلك لستعماله بيع ملبس جاهزة

8 - كازارى  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   86565 ورقم قيد   56105  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع ملبس جاهزة اطفال عامة   ملبس جاهزة حريمى وبناتى   وملبس جاهزة رجالى واولدى من 

القمشة المنسوجة * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى صاحب المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة محل رقم )2( بالدور الرضي بالعقار المقام على قطعة 74 

منطقة ه وياخذ رقم عوئد عمارة 5 ميدان النافورة - المقطم - وذلك لستعماله بيع ملبس جاهزة

9 - كازارى  قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع   86575 ورقم قيد   56105  محل فرعى  عن اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع ملبس جاهزة اطفال عامة   ملبس جاهزة حريمى وبناتى   وملبس جاهزة رجالى واولدى من 

القمشة المنسوجة * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى صاحب المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة المحل التجاري رقم )LG01A( الكائن بالدور )الرضي 

المنخفض( ضمن المول التجاري المتكامل المسمى )THE YARD( الرحاب - القاهرة الجديدة - وذلك لستعماله بيع 

ملبس جاهز
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10 - خالد محمد محمود حسن " ديفرسو  قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع   87115 ورقم قيد   69330  محل 

فرعى  عن غرض الشركة :اقامة و تشغيل   مصنع   لتصنيع   )  موبيليات   خشبية   متنوعة ـ   منتجات   السفنج   

الصناعي  )  مراتب ـ   مخدات ـ   شلت  ـ  أسفنج  صناعي  الواح   أو فرج   أو بلوكات  مع  مراعاة  أحكام  

القوانين  واللوائح  و القرارات السارية  و علي  المنشأة   الحصول  علي  كافة  التراخيص  اللزمة  لمباشرة  نشاطها  

بجهة محافظة القاهرة القطع )145 - 146 - 147 - 148 - 149أ - 150أ( بالمنطقة الصناعية الحرفية ب بمدينة بدر 

الصناعية
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قيود الشركات

1 - توفيق حسن توفيق شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80706 

ورقم قيد  198176    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة كوافير رجالى .  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 القاهرة محل رقم 109 

الدور الرضى - مول سيزون بارك - مدينتى -

Cross Misr Organizing Conferences and  2 - كروس مصر لتنظيم المؤتمرات والنقل البري

Land Transportation شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80708 ورقم قيد  198178    مركز عام  عن تنظيم مؤتمرات  النقل الجماعى البرى البضائع )عدا النقل 

السياحى(ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب )الدخلى - الدولى( أوالبضائع  )الدخلى - الدولى( والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج  الترخيص بمزاوله النشاط 

من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.  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 القاهرة 5 ش امتداد رمسيس أبراج الملتقى برج ب 

الدور الثامن شقه 4 -
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3 - سى تى تى سيستيمز CTT Systems شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    80709 ورقم قيد  198179    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  1- صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات 

الهاتف المحمول.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و 

القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - 

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  

) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات 

إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  : انشطة من خارج قانون 72  التصدير 

.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 

القاهرة شقة 97 الدور التاسع - 1 عمارات العبور - صلح سالم -

TDA GLOBAL FREIGHT SERVICE AND  4 - تى دى إيه لخدمات الشحن الدولية والنقل

TRANSPORTATION شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80710 ورقم قيد  198180    مركز عام  عن - تقديم خدمات الشحن البرى والبحري والجوي الداخلي 

والدولى للبضائع  - تقديم خدمات النقل البرى والبحري الداخلى والدولى للبضائع  - التخليص الجمركى  ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  

وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط 

من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  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 القاهرة 3 ش التبريزى متفرع من منشية البكرى - 

الخليف المأمون -
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5 - عامر الطحان للطاقه المتجددة AMER ELTAHAN FOR RENEWABLE ENERGY شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80711 ورقم قيد  198181    مركز 

عام  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خليا الطاقة 

الشمسية ومكوناتها ومكونات المحطات من )النفرتر-شعيرات اللياف  الضوئية(.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة اللكترونية والكهربائية.  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 نقل وتداول البيانات.  • 

تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  • النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة 

وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  : -انشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017  توريد وتركيب الجهزة اللكترونية للمنشات من الداخل فقط من )كاميرات 

المراقبة - اجهزه النذار - البوابات  اللكترونية(.  • توريد وتركيب معدات السلمة واطفاء الحريق والنظمة 

الكهروميكانيكية.  - مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  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 القاهرة 24 شارع الشهيد مصطفى 

رياض -

8 - بيت لحم للمطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80714 ورقم قيد  198184    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  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 القاهرة 19 ش بطرس غالى - ناصية شارع ابراهيم -
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6 - المحترفين للحلول الرقمية Talents Digital Solutions شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت 

فى   01-12-2022 برقم ايداع    80712 ورقم قيد  198182    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 

72  1  صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2  أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3  أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4  

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5  إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  6  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7  إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9  تنفيذ 

و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10   التصالت وخدمات النترنت  11   المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12   إقامة شبكات 

نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية 

.  13   اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14   مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15   إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   16   إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17   حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18   النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة .  : انشطة من خارج قانون 72    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 الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( .    اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات .    اعداد البحاث التسويقية    اعادة هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط .    التجارة 

والتسويق اللكتروني عبر النترنت .    تحصيل الفواتير.    تقديم خدمات الدفع اللكتروني .    تأجير مساحات 

العمل المشتركة .    اقامة وتشغيل وادارة مراكز التصالت )الكول سنتر( .    تصميم وادارة المواقع 

اللكترونية عبر النترنت .    ادارة المشروعات .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة شقة 701-1 عمارات دلتا ستارز - 5أ طريق 

النصر -

7 - محمد احمد عبدالحليم محمد وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

ايداع    80713 ورقم قيد  198183    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث المعدنى والفيرفورجيه ومستلزمات الديكور  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  

أنشطة من خارج قانون الستثمار  المقاولت العامة  التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 28 ش محمد ابراهيم الصمدى -
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9 - حسام شوقى زكى وشريكه شركة  رأس مالها 1,600,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80715 ورقم قيد  198185    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  والعبوات 

والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس 

ودبغ الجلود.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف 

العلف بكافه انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  - اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف 

الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة.  - اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, 

والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار 

الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, 

ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون 

وتصنيع الزيوت.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات اللومنيوم.  - اقامة وتشغيل المطاحن  - إقامة المراكز التجارية بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - سلسل المداد )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - تخطيط 

وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  

الوادي القديم(.  - اقامه و تشغيل المخابز الليه .  - انشاء محطات تموين السيارات.  - انشاء مناطق الخدمات 

التجارية والترفيهية.  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - 

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

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - 

تربية الخيول.  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  - إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  - 

اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او  

المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها 

والتوسع  فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة 

نجوم وال يزيد  اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه 

للمشروع.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق 

والطرق والميادين )لند سكيب(.  - إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات واللت والمعدات وقطع 

الغيار.  - ادارة المشروعات.  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات 

)عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  - إنشاء الوحدات الداريه.  * مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المنوفية 

المنطقة 24 - قطعة 841 - شقة 2 -

10 - المغير للصناعات الغذائيةEL Moghier for industrial food شركة  رأس مالها 300,000.000 

قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80716 ورقم قيد  198186    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع  

- لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وكافة منتجات اللبان والجبن وكافة انواع المركزات والعصائر 

والمربات  - لتعبئة الخضروات والفواكه  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 القاهرة 28 ش الشهيد محمد قناية - الماظه -
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11 - ثائر رمضان ميه وشريكه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80717 ورقم قيد  198187    مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع 

لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  التصدير  • مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 45 ابراج الخليج زهراء المعادى -

15 - عمرو محمد محمد على فرج وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    80721 ورقم قيد  198191    مركز عام  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 :  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  • أنشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :   • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات.  تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة محل 13 مول على بابا - منطقة مركز خدمات السكان القومى -

21 - اردرك للتوريدات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80729 ورقم قيد  198197    مركز عام  عن توريد كل ما يخص تجهيز السوبر ماركت والفنادق والدوات 

الكتابية والورق والمطبوعات وأدوات النظافة والكيماويات  والمعدات الثقيلة وقطع غيارها والكاوتش  التصنيع 

لدى الغير  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 القاهرة برج اليمان -ش محور إبراهيم العرابي )ش المصانع ابو رجيلة سابقا -

22 - العروبة للستثمار التجارى والتصدير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    80730 ورقم قيد  198198    مركز عام  عن التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا.  التصدير.  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 القاهرة 12 أ شارع جمال الدين الشيال - الحى السابع -

23 - ايكلبتك تريدEcliptic Trade شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

ايداع    80731 ورقم قيد  198199    مركز عام  عن إدارة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات 

والمعدات الثقيلة.  التصدير والتوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 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.  

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  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 القاهرة 9 شارع ابراهيم الكوربه -
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12 - أوندو للتصنيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80718 ورقم 

قيد  198188    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات 

الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية  والخزانات المعدنية والصاج والمسمامير والسوست 

واليايات والسطمبات والصواميل والفورم وتصنيع الماكينات وألت  وخطوط النتاج واجهزة التعبئة والتغليف 

ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية  لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم 

المطبخ ) الواني والحلل ( من المعادن واللومنيوم وتصنيع وتجميع وحدات التكييف  والتبريد والتجميد 

والبطاريات والجهزة الكهربائية المنزلية بأنواعها وأدوات المائدة والدوات المطبخية والجراجات  الزراعية 

وجراجات الطرق للمقطورات  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية والبلستيكية نفخ وحقن 

البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و  الرولت والعبوات  و الصناديق البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف 

وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد اللصقة والغراء  وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات 

والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وتجهيز 

القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة  وتصنيع حقائب اليد وما شابهها من جلود أو 

أقمشه بكافه أنواعها وتصنيع الحذية والشنط والملبس والمستلزمات  الجلدية ومستلزمات الحذية من اللدائن  -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت 

والشيكولتة  والجبن واللبان والقشطة والسمن والزبدة ولبن البودرة وسكر الدرة والكاكاو ومحضراتة والزيوت 

العطرية  وتشكيل وتقطيع وشطف PVC -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و شباك و 

قواطيع و برور واجهات  وحفر و صنفره الزجاج و المرايات والسكورييت وزجاج المائدة بجميع أنواعة  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه والمبلله والبامبرز والمنتجات المطاطية  

والقفازات والكواشف الشخصية  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة 

والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع  لب الورق  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب 

والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار وتصنيع الدوات  الصحية والكوالين والمنتجات الزجاجيه 

- MDF المنزلية والزجاج بكافة انواعة واشكاله  وخشب القشرة المنشورة والصفائح والثاث المنزلي والمكتبي

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب ال  والفندقى بجميع أنواعة والواح البلكاش  -اقامة وتشغيل المراكز 

التجارية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : انشطة خارج قانون 72  -التطوير العقارى  -

إقامة وتنظيم المعارض التجارية والدارية )عدا السياحية( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حده.  - صيانة الماكينات واللت وخطوط النتاج واجهزة التعبئة والتغليف ومعدات الرفع والمناولة وقطع 

الغيار  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القليوبية مبنى 2أ -الدور 

الثاني علوى - بلوك 22004 - ميدان المستقبل -

13 - موندليز فوود لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية Mondliz food شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   01-12-2022 برقم ايداع    80719 ورقم قيد  198189    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وخلط وفرز وتقشير وتجهيز وتعبئة وتغليف وتوزيع المواد الغذائية بكافة انواعها.  اقامة وتشغيل 

الثلجات الخاصة بحفظ المواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها.  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 القاهرة الدور السابع - عمارة 1 أ - 53 

شارع جسر السويس -
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14 - انترامورو جروب للصناعة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80720 ورقم قيد  198190    مركز عام  عن -أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :   إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات المعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية والخزانات المعدنية  والمسمامير 

والسوست واليايات والسطمبات والفورم وتصنيع الماكينات وألت وخطوط النتاج ومعدات الرفع والمناولة  

وقطع الغيار وتصنيع النجف و القواطع المعدنية والجزاء المعدنية للصناعات الهندسية المغذية لهم وتشيكل 

لوازم  المطبخ ) الواني والحلل ( من المعادن واللومنيوم وتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد 

والبطاريات  والجهزة الكهربائية المنزلية بانواعها وادوات المائدة وادوات المطبخ والجرارات الزراعية 

وجرارات المقطورات.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح 

الصاج والسقلت المعدنية  والخزانات المعدنية والصاج والمسمامير والسوست واليايات والسطمبات والصواميل 

والفورم وتصنيع الماكينات وألت  وخطوط النتاج واجهزة التعبئة والتغليف ومعدات الرفع والمناولة وقطع 

الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية  لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم المطبخ ) الواني والحلل ( 

من المعادن واللومنيوم وتصنيع وتجميع وحدات التكييف  والتبريد والتجميد والبطاريات والجهزة الكهربائية 

المنزلية بأنواعها وأدوات المائدة والدوات المطبخية والجراجات  الزراعية وجراجات الطرق للمقطورات  -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية والبلستيكية نفخ وحقن البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و  

الرولت والعبوات  و الصناديق البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك 

والمواد اللصقة والغراء  وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر 

جلس المختلفة  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وتجهيز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل 

والنسيج والصباغة  وتصنيع حقائب اليد وما شابهها من جلود أو أقمشه بكافه أنواعها وتصنيع الحذية والشنط 

والملبس والمستلزمات  الجلدية ومستلزمات الحذية من اللدائن  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف 

جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت والشيكولتة  والجبن واللبان والقشطة والسمن والزبدة 

ولبن البودرة وسكر الدرة والكاكاو ومحضراتة والزيوت العطرية   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات 

اللوميتال باب و شباك و قواطيع و برور واجهاتPVC وتشكيل وتقطيع وشطف  وحفر و صنفره الزجاج و 

المرايات والسكورييت وزجاج المائدة بجميع أنواعة  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل 

والعطور والمناديل الجافه والمبلله والبامبرز والمنتجات المطاطية  والقفازات والكواشف الشخصية  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع  

لب الورق  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار 

وتصنيع الدوات  الصحية والكوالين والمنتجات الزجاجيه المنزلية والزجاج بكافة انواعة واشكاله   -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب الMDF وخشب القشرة المنشورة والصفائح والثاث المنزلي والمكتبي  

والفندقى بجميع أنواعة والواح البلكاش  -اقامة وتشغيل المراكز التجارية باحدي المناطق النائية او المجتمعات 

العمرانية الجديده  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  -التطوير العقارى  -إقامة وتنظيم المعارض 

التجارية والدارية )عدا السياحية( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.  - صيانة 

الماكينات واللت وخطوط النتاج واجهزة التعبئة والتغليف ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار  * مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  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 القليوبية شقة 11 - عقار رقم 20 - 

شارع الثورة - الحى الرابع -
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16 - ايه اند ار للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80722 ورقم قيد  198192    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف 

والسمدة والمبيدات الحشريه السائلة والبودرة بكافة أنواعهم.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه.  

-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء)فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت).  -اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكيماويات.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  -اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج 

وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة.  - إقامة وتشغيل الثلجات 

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل 

ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه 

وتبريدها اوتجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط 

النتاج.  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها 

واعاده الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع.  - انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه 

الصناعيه.  -انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات.  - اداره المنطقه الصناعيه 

وصيانه المرافق والمنشات بداخلها.  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال 

والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه.  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد 

والتجميد.  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه.  - اقامه وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن.  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه.  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات 

والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكيه.  -إقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس 

ودبغ الجلود.  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  - اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق 

النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده.  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  - 

سلسل امداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  - اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  - إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  

- اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية والصابون السائل  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور 

والزيوت العطرية.  - اقامة وتشغيل مخبز الى.  - 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  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 القاهرة وحدة رقم 25 - قطعة رقم 42 - التجمع الخامس -

17 - ار اي تى لتكنولوجيا المعلومات R.E.T Information Technology شركة  رأس مالها 

5,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80723 ورقم قيد  198193    مركز عام  عن انشطه 

داخل قانون الستثمار 72 /2017   إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  

انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017  التسويق اللكترونى عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 51 ش المستشفى -
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214 - فيوتراك للوساطة التجارية Fuetrack شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-06 

برقم ايداع    82098 ورقم قيد  198458    مركز عام  عن تقديم الستشارات في مجال الدارة والتشغيل 

للوسائل الخاصة بإستهلك المركبات من المحروقات )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 ( .  الوساطة التجارية .  إدارة وتشغيل مراكز لخدمات وصيانة المركبات وخدمات تغيير الزيوت 

وصيانة وتغيير الطارات .  تشغيل وادارة محطات تموين السيارات.  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  

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 القاهرة الدور الثانى - 7 شارع الشرفا - مدينة القائد -

215 - أحمد سيد وعيد محمد للتوريدات والمقاولت وخدمات النظافة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   06-12-2022 برقم ايداع    82101 ورقم قيد  198460    مركز عام  عن التوريدات العمومية  

المقاولت العامة  تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات ورفع المخلفات بالمولت والفنادق والمستشفيات  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 القليوبية 2 ش 6 أكتوبر بجوار مسجد صيحة الحق -

216 - أوج للتشيد والبناء شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82102 ورقم قيد  198461    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  -

التوريدات العمومية  المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة .  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 الغربية شقة رقم 304 الدور الرابع - 

عمارة E -شارع الجلء من شارع السيد شحاته -

217 - اى تى وادجيت IT Wadjet شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    82104 ورقم قيد  198462    مركز عام  عن - اعداد برامج الرعاية الصحية  - التجارة العامة فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - التسويق  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 القاهرة 116 ش مصر والسودان - الدور الرابع - شقة 
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218 - ياب لخدمات الشحن Yab For Shipping Services شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   06-12-2022 برقم ايداع    82106 ورقم قيد  198463    مركز عام  عن تقديم خدمات النقل والشحن 

البرى الداخلي للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )

الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين 

واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  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 القليوبية 8شارع احمد 

عبد العزيز بركات -عزبة الوكلء -

219 - ايه كيو انيرجى سوليوشنز للبرمجه AQ ENERGY SOLUTIONS شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82112 ورقم قيد  198464    مركز عام  عن : 

نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017  -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.  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  -تركيب وتشغيل 

انظمة واجهزة تكنولوجيا توفير وكفاءة الطاقة الصديقة للبيئة وتغير المناخ.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 4 ميدان الجمهورية المتحدة - المهندسين
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220 - سندرلند للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82114 ورقم قيد  198465    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط 

وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله 

والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف 

الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات 

الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات 

الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع 

الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ 

للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه 

للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه  -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -

التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح 

التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  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 القاهرة شقة 13 عماره 25 - الحى السادس
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221 - اوكسفورد للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82119 ورقم قيد  198466    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط 

وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله 

والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف 

الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات 

الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات 

الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع 

الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ 

للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه 

للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه  -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -

التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح 

التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  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 القاهرة وحده 57 - مول الجوهرى

222 - تياترو للتدريب Theatro For Training شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    82184 ورقم قيد  198468    مركز عام  عن ادارة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  ادارة وتشغيل مركز متخصص لتدريب الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات 

الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة  التخاطب.  تنظيم المعارض )عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت 

العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.  دعم ريادة العمال لذوى الهمم.  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 

 )V1( محافظة القاهرة وحدة رقم

عقار رقم 3 مكرم عبيد -

223 - إجدال للتجارة والستثمار العقارى شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    82187 ورقم قيد  198469    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

الستثمار 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 و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ش تحسين فرغلى -
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224 - كلود بيز ايجيبت لتصميم وانتاج البرامج Cloud Base Egypt شركة  رأس مالها 300,000.000 

قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82189 ورقم قيد  198470    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 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 وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  • التصالت 

وخدمات النترنت  • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  • اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت 

السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة 

والتليفزيون  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 

لسنه 2003  • 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.  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 القاهرة ش 38 فيل 97 - 

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول

225 - باموجا للستشارات التسويقية PAMOJA شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    82190 ورقم قيد  198471    مركز عام  عن -تقديم 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 المالية  المنصوص 

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  -التسويق اللكترونى  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 

القاهرة 11 ش ألماظة امام تيفولى دوم بجوار مستشفى جوهر شقة 3 -

226 - إن إل جى للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    82192 ورقم قيد  198472    مركز عام  عن - الستثمار العقارى  - التسويق العقارى  - ادارة 

المشروعات العقارية عدا الدارة الفندقية  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 القاهرة الدور الرابع - 29 ش متولى الشعراوى - الحي 

العاشر -
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228 - أوبو للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82197 ورقم قيد  198474    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط 

وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله 

والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف 

الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات 

الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات 

الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع 

الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ 

للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه 

للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه  -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -

التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح 

التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  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 القاهرة شقة 23 عماره 35 - الحى السادس

229 - جى سى انفيستمنت للتسويق العقارى  GC Investment شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   06-12-2022 برقم ايداع    82204 ورقم قيد  198475    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 11 شارع خالد بن الوليد - الدور الثانى - شيراتون المطار -

230 - المغترف لدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    82233 ورقم قيد  198478    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات والوجبات الجاهزة "فيما عدا  المشروبات الكحولية"  تقديم 

خدمات الكاترينج وتوريد الوجبات الجاهزة  تقديم الستشارات الدارية)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 ( .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  

تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .  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 القاهرة شقة 38 - الدور التاسع - 195 عمارات الفاروقية - 

جسر السويس -
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231 - فيمكس للتصنيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82235 

ورقم قيد  198480    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل 

القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية  والخزانات المعدنية والصاج والمسمامير 

والسوست واليايات والسطمبات والصواميل والفورم وتصنيع الماكينات وألت  وخطوط النتاج واجهزة التعبئة 

والتغليف ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية  لصناعات مختلفة 

وتشيكل لوازم المطبخ ) الواني والحلل ( من المعادن واللومنيوم وتصنيع وتجميع وحدات التكييف  والتبريد 

والتجميد والبطاريات والجهزة الكهربائية المنزلية بأنواعها وأدوات المائدة والدوات المطبخية والجراجات  

الزراعية وجراجات الطرق للمقطورات  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية والبلستيكية نفخ 

وحقن البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و  الرولت والعبوات  و الصناديق البلستيكية ومواد التعبئة 

والتغليف وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد اللصقة والغراء  وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات 

والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز 

وتجهيز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة  وتصنيع حقائب اليد وما شابهها من 

جلود أو أقمشه بكافه أنواعها وتصنيع الحذية والشنط والملبس والمستلزمات  الجلدية ومستلزمات الحذية من 

اللدائن  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت 

والشيكولتة  والجبن واللبان والقشطة والسمن والزبدة ولبن البودرة وسكر الدرة والكاكاو ومحضراتة والزيوت 

العطرية  وتشكيل وتقطيع وشطف PVC -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و شباك و 

قواطيع و برور واجهات  وحفر و صنفره الزجاج و المرايات والسكورييت وزجاج المائدة بجميع أنواعة  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه والمبلله والبامبرز والمنتجات المطاطية  

والقفازات والكواشف الشخصية  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة 

والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع  لب الورق  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب 

والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار وتصنيع الدوات  الصحية والكوالين والمنتجات الزجاجيه 

- MDF المنزلية والزجاج بكافة انواعة واشكاله  وخشب القشرة المنشورة والصفائح والثاث المنزلي والمكتبي

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب ال  والفندقى بجميع أنواعة والواح البلكاش  -اقامة وتشغيل المراكز 

التجارية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده.  : انشطة خارج قانون 72  -التطوير العقارى  

-إقامة وتنظيم المعارض التجارية والدارية )عدا السياحية( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض 

على حده.  - صيانة الماكينات واللت وخطوط النتاج واجهزة التعبئة والتغليف ومعدات الرفع والمناولة وقطع 

الغيار.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  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 القليوبية شقة بالدور 

الثالث - عقار رقم 15 - الحى السابع - النهضة -

240 - بولود للتجارة bolod شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82399 ورقم قيد  198497    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التسويق 

اللكتروني عبر النترنت  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 البحر الحمر شقة 2 - الدور الثاني - بالعقار امام سوبر ماركت ابو عشرة - 

حي الكوثر -
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232 - إميرالد هيلز للغذية Emerald Hills For Food شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    82239 ورقم قيد  198481    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017: اقامة وتشغيل مصنع لتعبئةوتغليف وتجهيز وحفظ وتجفيف وتجميد الخضراوات والفواكه 

والحبوب والمواد الغذائية بكافة انواعهم.  تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

للموادالغذائية. أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 : الستيراد والتصدير.  تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها 

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

المنظمة لهذا الغرض. تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. 

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 القاهرة 61 ش الكابلت

Dive More & Ohanaa for Diving 233 - دايف مور اند أوهانا للغوص والسفاري والسنوركلينج

Safari & Snorkeling&  شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82249 ورقم قيد  198483    مركز عام  عن إدارة وتشغيل مراكز الغوص ومراكز اللعاب المائية )الكوا 

سنتر( والكايت سيرف والسنوركلينج والمراكب )القائمة بالفعل  والسابق الحصول على تراخيص لها(.  اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات )عدا العائمة(  إدارة وتشغيل الذهبيات النيلية )القائمة بالفعل والسابق 

الحصول على تراخيص لها(  إدارة وتشغيل الفنادق والقرى السياحيه  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها  إدارة وتشغيل يخوت 

السفاري  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 البحر الحمر الكوا والديفينج سنتر - 

فندق هيلتون بلزا - جبل الحريم -

الدهار
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234 - الفاتك للمحتوى الرقمى  Alpha Tech For Digital Content شركة  رأس مالها 5,000.000 

قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82264 ورقم قيد  198484    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت 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  .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه 

و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - 

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد   

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003(  - 

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.  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 القاهرة 7 شارع وهدان من شارع تعز-

مدينة نصر اول

238 - الرضوان للنارة العامة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82396 ورقم قيد  198495    مركز عام  عن تشكيل وتشغيل المعادن لدى الغير  تصميم وتوريد وتركيب 

كافة اعمدة النارة بكافة انواعها واطوالها ومنتجات الضاءة والليد والطاقة الشمسية وكافة  ملحقاتهم 

ومستلزماتهم  تجارة الدوات الكهربائية ومستلزماتها  التوريدات العمومية  المقاولت العامة  التصدير  تجارة 

الدوات المكتبية  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 القاهرة الدور الخامس عقار رقم 5 - شارع تقسيم شرق الوتوستراد-زهراء المعادى -

239 - زاف لحلول الطاقة ZAF شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82398 ورقم قيد  198496    مركز عام  عن تقديم الستشارات في مجال توفير الطاقة )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 ( .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

التصدير  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 القاهرة شقة رقم 41 - عقار رقم د 2 ابراج سما القاهره - الطريق الدائري - بجوار كمبوند 

البارون -
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235 - خالد جمال الدين محمود وشريكيه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    82385 ورقم قيد  198491    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  

والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج 

وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف بكافه انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  - اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع 

وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة.  - اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة 

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

ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون.  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الزجاج.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات اللومنيوم.  - اقامة وتشغيل المطاحن  - إقامة المراكز 

التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - سلسل المداد )بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة(.  - تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم(.  - اقامه و تشغيل المخابز الليه .  - انشاء محطات تموين 

السيارات.  - انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية.  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان 

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

البيض أو التسمين أو اللحوم.  - إقامة المزارع السمكية.  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  - 

إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  - اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او 

ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع  فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد  اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى 

المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - القيام بأعمال تنسيق 

وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )لند سكيب(.  - إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة 

السيارات واللت والمعدات وقطع الغيار.  - ادارة المشروعات.  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  - إنشاء 

الوحدات الداريه.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 4 - قطعة رقم 11 - المنطقة الخدمية بالمحور السادس - 

شارع ابوبكر الصديق -

Page 62 of 1616 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

236 - محمد فريد محمد وشريكه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    82391 ورقم قيد  198492    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  

والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج 

وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف بكافه انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات.   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  - اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع 

وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة.  - اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة 

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

ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون.  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الزجاج.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات اللومنيوم.  - اقامة وتشغيل المطاحن  - إقامة المراكز 

التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - سلسل المداد )بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة(.  - تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم(.  - اقامه و تشغيل المخابز الليه .  - انشاء محطات تموين 

السيارات.  - انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية.  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان 

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

البيض أو التسمين أو اللحوم.  - تربية الخيول.  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  - إنشاء أو 

إدارة أو تشغيل المدارس.  - اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , 

واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع  فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد  اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات 

المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - القيام بأعمال تنسيق وصيانة 

وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )لند سكيب(.  - إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات 

واللت والمعدات وقطع الغيار.  - ادارة المشروعات.  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  - إنشاء الوحدات 

الداريه.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية وحدة مهنية رقم 37 - سوق المنطقة الرابعة السكنية -
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237 - النجوم الربعة للستثمار التجارى 4STARS TRADING COMPANY  شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82393 ورقم قيد  198493    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية .  التصدير والتوكيلت التجارية .    

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  تجارة وتوزيع السيارات بجميع انواعها وقطع 

غيارها.  اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة المتخصصه ومراكز خدمة السيارات .    صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت 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  .       اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون    مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003    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.  التجارة اللكترونية عبر 

النترنت .  التسويق اللكترونى .  إقامة وتنظيم المعارض ) فيما عدا السياحية ( والمؤتمرات والحفلت العامة )

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حدة(.  إدارة المشروعات .  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

المقاولت العامة والمتخصصه والمتكاملة .  المقاولت المتخصصه فى التشطيبات والديكورات .  تقديم 

الستشارات فى كافة المجالت )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 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 

القاهرة 331 تقسيم عمر بن الخطاب - الدور الول -
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 PERFIDCO FOR AGRICULTURAL INVESTMENT 242 - بيرفيدكو للستثمار الزراعي

شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82405 ورقم قيد  198499    

مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  تجاره الجمله والتجزئه للمبيدات والسمدة الورقية وبذور 

التقاوي بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  التصدير  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 المنوفية 9 شارع ابو زيد الشرقي - اشمون -

243 - شريف نبيل للغزل والنسيج شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82407 ورقم قيد  198500    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة والغزل والنسيج  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  التصنيع لدى الغير  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 24 شارع الشعراني الجواني -

244 - جان رزق عدلى وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82411 ورقم قيد  198501    مركز عام  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد الدعاية.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  التوريدات 

العمومية.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة 10 ج ش 199 - دجلة -
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245 - فارما كوى هيريتاج للستشارات و التوريدات الدوائيه PHARMA COY HERITAGE شركة  

رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82414 ورقم قيد  198502    

مركز عام  عن تجاره و توزيع و تصدير الدوية  - الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية و على الخص 

استيراد الدوية و للدويه البشريه و البيطريه و المكملت  الغذائيه و مستحضرات التجميل و اضافات العلف 

و المبيدات الحشريه و المستلزمات البيطريه و مستلزمات المزارع و  المستحضرات البيولوجيه و اللقاحات 

البيطريه  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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 .  توريد الدويه البشريه و البيطريه و المكملت الغذائيه و مستحضرات التجميل  التصنيع لدى 

الغير للدويه البشريه و البيطريه و المكملت الغذائيه و مستحضرات التجميل و العلف و اضافات  العلف 

و المبيدات الحشريه و المستلزمات البيطريه و مستلزمات المزارع و المستحضرات البيولوجية و اللقاحات  

البيطريه  تجاره الجهزه و المستلزمات الطبيه بكافه أنواعها و توزيعها  التوريدات العموميه  مقاولت اعمال 

التركيبات النشائيه  - تقديم الستشارات الفنيه والعلميه و الصيدلنيه )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

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 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 القاهرة شقه 202 الدور الثانى -عماره 

31 - منطقه المستثمرين الشماليه-

249 - إى إم سى للستشارات والموارد البشرية E.M.C شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82421 ورقم قيد  198507    مركز عام  عن - تقديم الستشارات التعليمية )

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 ( .  - اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد 

وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  - اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .  - الوساطة في انهاء الجراءات 

الدارية امام الجهات الغير حكومية.  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 القاهرة عمارة 203 كمباوند وان قطامية - القطامية -

250 - اس ام اس لتجارة وتوريد الجهزة الطبية و اللت الجراحية S M S شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82422 ورقم قيد  198508    مركز عام  عن -

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  -التوريدات العمومية.  - توريد الجهزة الطبية و 

المستلزمات الطبية و اللت الجراحية .  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى 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.  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 القاهرة 3ج نصر سيتى تورز - شارع أل عثمان -
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251 - لوميير كافيه LUMIERE CAFE شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    82424 ورقم قيد  198509    مركز عام  عن وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم 

كافة انواع المأكولت والمشروبات والتيك اواي "فيما عدا المشروبات  الكحولية"  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 

D-0- وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم

11 -بالمركز التجاري الداري - اجورا مول - الدور الرضي - اللوتس - التجمع الول - القاهرة الجديدة - أول 

-

252 - القوة الناعمة للتصدير شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82425 ورقم قيد  198510    مركز عام  عن ادارة الصيدليات.  التجارة والتصدير للدوات والمواد الطبية 

والدوية ومستحضرات التجميل والجهزة الطبية .  - التجارة والتصدير للملبس الجاهزه والقمشة والمعدات 

واللت والمواد الستهلكية المستخدمة فى صناعات النسيج  والملبس .  ادارة وتشغيل وتسويق الفنادق ) 

الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت 

خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية .  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 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 القاهرة 71 ش حسن الشريف -

254 - اف جى ال منا ليمتد للخدمات الجيولوجية F G L Mena Limited شركة  رأس مالها 

4,000,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82428 ورقم قيد  198512    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات الجيوجولية وتقديم الستشارات فى مجال الخدمات البترولية والبترول )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 الدراسات العلمية الخاصة بالجيولوجيا  - الخدمات 

البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف , وتشمل:  أ- الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  ب- صيانة 

آبار البترول وتنشيطها.  ج- صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.  د- حفر آبار المياه والبار غير العميقة 

اللزمة لغراض البترول.  ه- العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  و- معالجة السطح من 

الترسيبات.  ز- الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  - تقديم خدمات المسح الجيولوجى 

للطبقات و توفير خرائط لتوافر الذهب السود من عدمه  -تقديم الخدمات الجيولوجية الخاصة باستكشاف البترول  

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 القاهرة وحدة رقم 023 بالدور الرضى - مول اليجانتيرى -التجمع الخامس-

255 - المراء للستثمار والتسويق العقارى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    82429 ورقم قيد  198513    مركز عام  عن - التسويق والستثمار 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة شقة 4 - الدور الول - 7 ش محمد كريم - المنطقة السادسة -
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256 - الحساس للتوريدات العمومية THE SENSE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82431 ورقم قيد  198514    مركز عام  عن -اعداد الرسومات الهندسية  -

المقاولت العامة و مقاولت اعمال الطرق و الكبارى و اعمال التشطيبات و الديكور و النشاءات و التركيبات و 

اعمال  اللند سكيب  - تأجير المعدات الثقيلة و الوناش و اللوادر و الكمبورسرات ) فيما عدا التاجير التمويلى (  

-الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل فقط  - 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 القاهرة 6 ش سوهاج -

257 - عبدالرحمن سيد للتجارة العامه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82432 ورقم قيد  198515    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - تجارة 

وبيع وشراء الدوات والجهزة الكهربائية والمنزليه واللت والمعدات واجهزة الكمبيوتر واللب توب  - تجارة 

وبيع الموبيلت واكسسوارات الموبيلت و اللكترونيات والتكيفات والمواد البلستيكيه والمواد العازلة  - تجارة 

وبيع وتوريد اجهزة وادوات ومستلزمات المن الصناعى  - ادارة وتشغيل مركز لعداد وتدريب الموارد البشرية  

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 القليوبية 8 شارع نور السلم -الخصوص -

258 - بى سى دبليو للتسويق اللكترونى B.C.W شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82433 ورقم قيد  198516    مركز عام  عن •التسويق اللكتروني عبر 

النترنت.  •انشاء وتشغيل وأداره المواقع اللكترونية عبر النترنت .  •أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  •اعداد برامج تسويق ومبيعات.  •

التجارة اللكترونية عبر النترنت.  •ادارة وتشغيل مركز اتصالت ) كول سنتر (  •بيع كروت التخفيضات.  

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 القاهرة 30 ش عبدا العربى - امتداد ش الطيران - مدينه نصر اول -

259 - فيكس للعمال المتكاملة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82434 ورقم قيد  198517    مركز عام  عن التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى 

الخص تجاره مواد البناء وحديد التسليح والصاج والخرده  وقطع غيار السيارات ووسائل النقل الثقيل والدرجات 

الناريه والمواد الغذائيه والمشروبات )فيما عدا الكحولية( والمعادن  والخرسانه الجاهزه واللت والمعدات  -

تاجير السيارات )فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين(  -اداره وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابته  -اداره 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه  -تجاره وتوريد اجهزه وادوات ومستلزمات المن 

الصناعى  -المقاولت العامه والمتخصصه والمتكاملة والعمال المتكاملة  -الحاق العماله المصرية للعمل 

بالداخل.  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 5 شارع الجهاد - الكيت كات - المهندسين - الدور الول - شقة 1
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260 - ديسكفرى للمشروعات الهندسيه شركة  رأس مالها 1,020,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    82435 ورقم قيد  198518    مركز عام  عن المقاولت العامة  المقاولت المتخصصة  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اعمال شبكات البنية التحتية  اعمال صيانة المبانى ومرافق النشاءات 

الخاصة  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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التصدير  

مقاولت اعمال الطرق  مقاولت اعمال الند سكيب  مقاولت العمال الكهروميكانيكية  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 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 القاهرة عقار 28 -ب 18 -شقة 3-مكرم عبيد -قسم اول مدينة نصر - -

261 - برنتنك للتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82438 

ورقم قيد  198519    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  -التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلى الخص تجاره مواد البناء وحديد التسليح والصاج والخرده  وقطع غيار السيارات ووسائل النقل الثقيل 

والدرجات الناريه والمواد الغذائيه والمشروبات )فيما عدا الكحولية( والمعادن  والخرسانه الجاهزه واللت 

والمعدات  -تاجير السيارات )فيما عدا التأجير التمويلي والليموزين(  -اداره وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابته  

-اداره وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه  -تجاره وتوريد اجهزه وادوات ومستلزمات المن 

الصناعى  -المقاولت العامه والمتخصصه والمتكاملة والعمال المتكاملة  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 5 شارع الجهاد - الكيت كات - 

المهندسين - الدور الول - شقة 3

 Multiverse For Electromechanical Contracting 262 - مالتيفيرس للمقاولت الكهروميكانيكية

شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82439 ورقم قيد  198520    

مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  توريد وتركيب وصيانة اجهزة التكييف.  

المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  مقاولت العمال الكهروميكانيكية.  تجارة وصيانة اللت والمعدات.  

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 القليوبية 102 مساكن نوبار - ارض نوبار -

263 - النحراوى سوليوشن للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   07-12-2022 برقم ايداع    82440 ورقم قيد  198521    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شقه رقم 1-عماره 30 -شارع مصعب بن عمير -المنطقة السكنية الولي -
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264 - سمارت ديزين لند لنباتات الزينة شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    82441 ورقم قيد  198522    مركز عام  عن إدارة وتشغيل مشاتل لزراعة وبيع نباتات الزينة.  

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 القاهرة مكتب ) L16 (الوحدة رقم 201 - الطابق الثانى - عقار 38 - حى الملتقى 

العربى - شيراتون - المطار -

265 - إنتيجراتيد ديزاينز لعمال الرخام Integrated Designs Company )I.D.C شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82442 ورقم قيد  198523    مركز عام  عن 

انشطة قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

توريد وتركيب الرخام والجرانيت  - القيام بأعمال التشطيبات والديكورات  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 70 ش الخليفة المأمون - منشية البكري -

Glamera For Information Technology and  18 - جلميرا لتقنية المعلومات والتجارة اللكترونية

E-commerce شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80724 ورقم 

قيد  198194    مركز عام  عن  أنشطة داخل قانون 72 :  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.   أنشطة خارج قانون 72 :  التجارة اللكترونية   مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 34 ش طرابلس من محمد 

حسنين هيكل -
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19 - بى سى اتش للنتاج الفنى B C H - PRODUCTION شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80725 ورقم قيد  198195    مركز عام  عن -النتاج الفنى والتوزيع 

للمصنفات المسموعة والمرئية  -الوكالة عن الفنانين  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 القاهرة شقة 5 -9  ش جعفر - الظاهر -

20 - شركة مجموعة محمود سرور للحاق العمالة بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80727 ورقم قيد  198196    مركز عام  عن الحاق العمالة المصرية للعمل 

بالخارج.  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 المنوفية برج السراء )ه( - الدور السابع - شقة 17 - ناحية خاقان -

24 - ديهايدرا DEHYDRA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80733 ورقم قيد  198200    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - صيانة محطات وشبكات المياه 

والصرف الصحى والصناعى ومحطات التحليه والرفع والمعالجه  - توريد وتركيب محطات معالجة المياه  

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 القاهرة 2ب ابراج الشرطه -امتداد الخاء -

25 - فلمر FLAMAR شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80734 

ورقم قيد  198201    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  تقديم خدمات النظافة 

للمبانى والمنشات .  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 القاهرة 3 شارع عبد الحميد سعيد -

26 - إبراهيم أحمد السيد لتجارة قطع غيار السيارات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80735 ورقم قيد  198202    مركز عام  عن تجارة قطع غيار السيارات 

بانواعها  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 القاهرة محل بالعقار رقم 22 مصطفى منير ادهم -
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 TELESONIC DISTRIBUTION AND TRADING CO. LTD 27 - تليسونيك للتوزيع والتجارة

شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80736 ورقم قيد  198203    

مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  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 ( .  تقديم الخدمات اللوجيستية فيما عدا النقل والشحن 

البري  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 القاهرة 83 د - محور طه حسين - التجمع الول - القاهرة الجديدة - أول -

Ahmed Abu AL-Azm For Tourism  28 - احمد ابو العزم للستثمار السياحى وتسويق الفنادق

Investment And Hotels Marketing شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    80737 ورقم قيد  198204    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل 

الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة  بها 

سواء كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصة بها والتوسع فيها على 

ال  يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى 

مساحة  الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع  أقامة وتشغيل 

يخوت السفارى على ال يقل مستواها عن ثلثة نجوم  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و وفقا 

لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  أقامة وتشغيل المخيمات السياحية على ال يقل مستواها عن ثلثة 

نجوم  اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة 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 

فيما يخص المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة  الطيور  

والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة, وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.  نشاط 

خارج قانون 72 لسنة 2017  الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير حكومية  مع افراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القليوبية شقة 4 الدور الول- عمارة 

الحاج حسن النقيش-المثلث -

29 - احمد محمد اسماعيل شحاته وشريكيه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    80739 ورقم قيد  198205    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية والسمدة والكيماويات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتشكيل وتشغيل المعادن.  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام السمنت(.  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة المنوفية 28 ش على بن ابى طالب -
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30 - ايه اتش اس اي العالمية للستيراد والتصدير AHSE شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80740 ورقم قيد  198206    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  المقاولت العامة  التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة عقار رقم 78 - المجاورة الثانية - المنطقة السادسة -

31 - فيديليس للستشارات Fidelis Consulting شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80741 ورقم قيد  198207    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 في مجال الوراق 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 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 القاهرة B4 زيزنيا -التجمع الخامس -

32 - بسمه لقامة وتشغيل المطاعم والكافتيريات شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    80742 ورقم قيد  198208    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 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 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 القاهرة 35 ش منصور - باب اللوق -

33 - ذا أدفيزور لحلول إدارة العمال شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

ايداع    80743 ورقم قيد  198209    مركز عام  عن تقديم الستشارات المالية و فى مجال ادارة العمال )

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 ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية.  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 القاهرة 125 شارع 14 ب مكرر -
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34 - فورمونيكس للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80744 ورقم قيد  198210    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  تجارة وتوزيع الزجاج وقطع غيار وسائل النقل والحديد والرخام ومستلزمات الكهرباء وادوات السباكة 

والصاج  اللومنيوم والمعادن والسن والخرسانة الجاهزة ومستلزمات المن الصناعي والمنظفات ومواد البناء 

والمواد العازلة  ومواد التشطيبات والقماش والسمنت والخردة والنحاس والخشاب  بيع وتأجير وصيانة اللت 

والمعدات ومولدات الكهرباء  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 القاهرة الدور الول - شقة 1 - بالعقار رقم 1 - 

شراشرف حافظ - حدائق المعادي -

35 - إيكاتيرا تى للستيراد ekaterra tea import شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80749 ورقم قيد  198211    مركز عام  عن 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.  -التجاره العامه و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التسويق للمنتجات  

- اعداد الدراسات التسويقيه  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 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 الوحدة c42 ذا هايف - مول ذا هب - سوديك وست تاون

36 - يثرب السيد حسن وشركائها شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80750 ورقم قيد  198212    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات 

لتقديم المأكولت والمشروبات )فيما عدا الكحوليه( والتيك  اواى  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز 

المخبوزات والوجبات الجاهزة والمشروبات )فيما عدا الكحوليه( والتيك اواى  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 القاهرة المحل رقم ) 

A-3 ( ارابيسك مول بالمركز التجارى )مينى مول ( -مدينتى

37 - كشر لتشغيل المعادن KASHAR شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

ايداع    80753 ورقم قيد  198213    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع اوناش انقاذ السيارات و تجهيز سيارات و كرفانات متنقلة و ثابتة  -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 القاهرة أم م 11 ش الخليج المصرى الميرية
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38 - محمد الشهاوى محمد السيد الحضرى وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80765 ورقم قيد  198214    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى 

متخصص فى الشعة بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة  الطبية أو العلجية 

او التشخيصيه لها  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 2 -الدور الول -شقة 3-شارع الفيوم -اول 

شارع الفيوم -اول حسن الفخرانى -دار السلم -

39 - ال الغرباوى للتصنيع Algharbawy For Industrial شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   01-12-2022 برقم ايداع    80768 ورقم قيد  198215    مركز عام  عن  انشطه داخل قانون 

الستثمار 72 /2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج الفوندى وتقفيل الفوندى  اقامة وتشغيل مصنع 

لصباغه وطباعه وتطريز القمشة والمنسوجات  اقامة وتشغيل مصنع لحقنpfc   تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -االستيراد 

والتصدير تلتزم الشركة بأحكام 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.  -التوريدات العمومية مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 27 شارع سبيل الخازندرا -العباسية - -

40 - الفاتورو للتوريدات العموميه والمقاولت il Futuro For Supply And Construction شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80770 ورقم قيد  198216    مركز 

عام  عن المقاولت العامة  المقاولت المتخصصة  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  مقاولت اعمال اللكتروميكانيكال  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 القليوبية شقه 6عقار 2-ش مساكن دمنهور-بجوار 

رنين -

41 - بدوى للتجارة و التوريدات شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80773 ورقم قيد  198218    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - تجارة 

الخرده والمواد الخام البليت والحديد الخام والحديد الخرده وحديد التسليح والمعادن بكافة انواعها واشكالها .  - 

التوريدات العمومية.  - توريد الخرده والمواد الخام البليت والحديد الخام والحديد الخرده وحديد التسليح والمعادن 

بكافة انواعها واشكالها .  - التصدير .  - التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى 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.  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 القاهرة الدور الثانى - عقار رقم 921 كورنيش النيل -
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42 - ايجى وايس فارما Egy Wise Pharma شركة  رأس مالها 50,040.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80780 ورقم قيد  198219    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والتعويضية 

والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية  ومستحضرات 

التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والبان الطفال والسمدة والكواشف  المعملية 

والكميائية ومستلزمات المعامل والحاصلت الزراعية المجففه والغير مجففه والعلف السائلة والبودرات  

والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة 

والتصنيع  لدى الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة وتجارة الجملة 

والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع 

مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف 

والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  

سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات 

والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق 

الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  

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 القاهرة 3 شارع محمد المهدى منصور من شارع محمد رفعت - النزهه الجديده -

43 - إى إس تى سى للتنمية والستثمار الزراعى شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80786 ورقم قيد  198220    مركز عام  عن 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 وتشغيل محطات لفرز وتدريج 

وتشميع وتعبئة وتغليف وحفظ وتشوين المنتجات و الحاصلت الزراعية والمواد  الغذائية.  تسويق الحاصلت 

الزراعية والمواد الغذائية وتجارة الكيمياويات والمواد الحافظة المستخدمة فى الصناعات الغذائية  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.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  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 القاهرة 69 ش عمر بن الخطاب -
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44 - افا مينا لصناعة كربونات الكالسيوم شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    80787 ورقم قيد  198221    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع كربونات الكالسيوم وتقطيع وتشكيل خامات الرخام والجرانيت.  -: أنشطة خارج قانون 

72 لسنة 2017  - إدارة الصول العقارية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة عقار رقم 16 - الدور الثانى - شقة 4 - مربع 1137 - شارع مصطفى 

رفعت - شيراتون -

هليوبوليس -

45 - جيمرز لند للديكور Gamers Land شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    80788 ورقم قيد  198222    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الديكورات الخشبيه والمعدنية   انشطه خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -

تصميم الديكورات الخشبية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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 القاهرة 60 ش يوسف عباس -

46 - الذئب للستثمار الغذائى شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80791 ورقم قيد  198224    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وتوريد الخضار والفاكهه بكافة اشكالهم 

وانواعهم  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 القاهرة 8 ه سوق ال U مدينة المستقبل - الشروق -

47 - عزت يوسف اليمنى وحسين يوسف اليمنى شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80792 ورقم قيد  198225    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لنشر 

وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 29 ش الستيراد - طرة 

-

48 - ام كيه للتسويق اللكتروني M K E-Marketing شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80793 ورقم قيد  198226    مركز عام  عن التسويق اللكترونى عبر 

النترنت .  ادارة و تشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  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 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 القاهرة شقة 1 - عقار رقم 35 - شارع 

الجزائر -
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49 - حسام سلمة انوفيشن HOSSAM SALAMA INNOVATION شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80795 ورقم قيد  198227    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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  المقاولت 

العامة  التطوير 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 و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة 206 - مول سيلفر ستار - داون تاون مول - التجمع الخامس - 

القاهرة الجديدة - أول -

50 - كوزي هوم لتجارة الثاث Cozy Home شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80816 ورقم قيد  198228    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الثاث  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - التصنيع لدى الغير  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 القاهرة 24 ش الشهيد مصطفى رياض - المنطقة الولى -

51 - السمو للتنميه العقاريه شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80817 ورقم قيد  198229    مركز عام  عن الستثمار العقارى.  التطوير العقارى.  شراء وبيع و تقسيم 

وتمهيد الراضى.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  • إعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

للمشروعات.  • إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  • إنشاء مباني 

مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  • إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت 

بداخلها.  إدارة المشروعات العقارية والتجارية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إدارة الفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  إعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات.  إعداد التصميمات الهندسية.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  اقامة وتشغيل وادارة المدارس.  

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 القاهرة 19 شارع الفردوس - امتداد شارع احمد سعيد - العباسية -
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52 - القياسات للخدمات البترولية Measure Soft Oil Services شركة  رأس مالها 5,000,000.000 

قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80819 ورقم قيد  198231    مركز عام  عن تقديم الخدمات 

البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات 

الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال 

المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير 

التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  -التوريدات والمقاولت في مجال الدوات 

الكهربائية والفلتر وأجهزة القياس والكابلت والدوائر الكهربائية والحساسات  والعدد واللت والكرفانات .  - 

توريد وحدات قياسات سوائل الحفر ومعايرة أجهزة الحفر والحسابات بأنواعها.  والخوادم firewall(( - توريد 

وتركيب وصيانة أجهزة الحسابات والطابعات والماسح الضوئي وجدران الحماية  ومستلزماتها وبرامج الحاسب 

اللي في مجال الخدمات البترولية.  - توريد وتركيب وصيانة أجهزة التغذية الكهربائية عند انقطاع التيار 

الكهربائي والطفاء اللي واليدوي والنذار ضد  السرقة والحريق والنذار اللي والتكييف والبصمة وماكينات 

التصوير ونظام استدعاء العميل وأجهزة التصالت السلكية  واللسلكية.  . مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  - توريد وتركيب وصيانة جميع أنواع الثاث والتجهيزات العامة من 

قاعات ومكاتب من قطع غيار وماكينات.  - التخليص الجمركي.  - 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.  - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.  تقديم الستشارات البترولية والهندسية 

واللكترونية )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 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 القاهرة منطقة الخدمات 

4 - كمبوند لى روا - خلف الجامعة المريكية -التجمع الخامس -

53 - كورير لخدمات التوصيل Courier For delivery Services شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80821 ورقم قيد  198232    مركز عام  عن توصيل الطلبات 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات  وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النقل 

داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد ??  القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص بمزاوله النشاط من الهيئة 

العامة للطرق و الكبارى والنقل البرى مع الخذ فى  العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل 

السياحى أو الرحلت  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  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 القاهرة مكتب )K17( الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 

100 بشارع الميرغنى
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54 - انفوايدج لتكنولوجيا المعلومات INFOEDGE TECHNOLOGIES شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80822 ورقم قيد  198233    مركز عام  عن 

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

تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية والعمال المرتبطة  

بالحوسبة السحابية 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  - إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي  ترخيص من الجهات المعنية .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  - انشاء وادارة حاضنات العمال التكنولوجية والحضانات العلمية ودعم ريادة العمال.  بيع وتركيب 

وصيانة اجهزة الحاسب اللي وملحقاتها وقطع غيارها  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  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.  

-N4 بجهة محافظة القاهرة الدور الثاني - وحدة رقم

الكائن مقرها في 53 - مول كابيتال خلف المحكمة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

Aqua Matic Engineering Designs And  55 - اكوا ماتيك للتصميمات الهندسية والمقاولت

Contracting شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80825 ورقم 

قيد  198234    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  مقاولت أعمال محطات وشبكات 

المياه والصرف الصحى.  مقاولت العمال الكهروميكانيكية واللكترونية.  مقاولت اعمال شبكات التيار 

الخفيف.  مقاولت صيانة المبانى.  التوريدات العمومية.  التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة 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.  إعداد التصميمات الهندسية.  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 القاهرة وحدة رقم 238 - عقار رقم 7 - 

شارع وهدان -

56 - العين للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80827 ورقم قيد  198235    مركز عام  عن التسويق والستثمار العقاري  تخطيط واقامة المناطق العمرانية 

وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات  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 القاهرة الدور الثالث - بالمركز التجاري كلود ناين- 10 أ 

المستثمرين الشمالية - التجمع الول -

القاهرة الجديدة - أول -

Page 80 of 1616 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

57 - اكسلنت لتجارة وقص الورق Excellent شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80828 ورقم قيد  198236    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وقص الورق  - تجارة الورق  - الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام 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.  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 القاهرة 10 ش كسارات البلدية -

58 - إستاتيو جروب للتسويق العقاري Estatue Group For Real Estate شركة  رأس مالها 

30,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80837 ورقم قيد  198238    مركز عام  عن 

التسويق العقاري  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 القاهرة 4 فيل 24 النرجس 1 شارع التسعين الجنوبي -

59 - بايكور للدفع اللكترونى Pay Core شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    80838 ورقم قيد  198239    مركز عام  عن • تقديم خدمات الدفع اللكترونى.  • تحصيل 

الفواتير.  • التجارة اللكترونية عبر النترنت.  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 البحر الحمر شقة 15 الدور الرابع - عقار 109 ش 

فاديه عوض ا - الهضبة الشمالية - اول -

60 - عين سخنه ستيل لتجارة الحديد AIN SOKHNA STEEL IRON TRADE شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80840 ورقم قيد  198240    مركز عام  عن 

تجارة وتسويق حديد التسليح. القيام باعمال التخليص الجمركى. 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 القاهرة 1 شارع كورنيش النيل

61 - الشيخ خليفة بن ناصر جاسم آل ثاني وشركاه شركة  رأس مالها 130,000,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80843 ورقم قيد  198241    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

2017/72  - 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  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية  )المناطق الصناعية والمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - التطوير 

العقاري  - ادارة المشروعات العقارية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب اداري رقم ) 2( بالدور الول علوي - 

بالعقار المقام على قطعة الرض رقم )ب/ 11 ( امتداد المنطقة السكنية الخامسة -
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62 - وايت فلور للمنسوجات القطنية WHITE FLOWER شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    80846 ورقم قيد  198243    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا . التوريدات العمومية. تجارة وتوزيع وتوريد المنسوجات القطنية بكافة انواعها. 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 الوحده ) 

S9( - الطابق الثانى بسكوير مول

63 - نجوم التعليم العالمية  STARS OF EDUCATION INTERNATIONAL شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80870 ورقم قيد  198245    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل وادارة المدارس  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 القاهرة 1 عمارات شباب المهندسين -

64 - امارات الخير للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   2022-12-01 

برقم ايداع    80915 ورقم قيد  198246    مركز عام  عن 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 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 القاهرة 

الدور الول -عمارة 54 ش احمد حسن الزيات منطقة 7 بلوك 1 قطعة 82 الحى السابع مدينة 

نصر اول

65 - زاج للضيافة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80918 

ورقم قيد  198248    مركز عام  عن -ادارة وتشغيل المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات الساخنة والباردة )عدا الكحولية(و تقديم جميع  أنواع المأكولت و التيك اواى وتقديم خدمات الضيافة 

)الكاترينج(  -ادارة المشروعات ماعدا الدارة الفندقية  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب 

الموارد البشرية.  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 القاهرة الوحدة G2 - الدور الرضى - 243 ش التسعين - التجمع الخامس

66 - ليرنى بلس لتنظيم المؤتمرات والمعارض Learni plus شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    81169 ورقم قيد  198252    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز 

لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  - إقامة و تنظيم المعارض عدا السياحية و المؤتمرات و الحفلت 

العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده  - اعداد الدورات التدريبية  - تصميم 

التطبيقات وتقديم الحلول الرقمية للشركات الناشئة  - التسويق 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  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 القاهرة قطعة 53 - 

كابيتال مول خلف المحكمة - الدور الثانى - وحدة M9-التجمع الخامس -
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67 - ثمانية وثمانون للعقارات 88Real Estates  شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    81172 ورقم قيد  198253    مركز عام  عن التسويق العقارى.  بيع وشراء 

وتأجير العقارات )فيما عدا التأجير التمويلى(.  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 القاهرة فيل 115 - الحى الثانى - التجمع الخامس -

68 - ريفون جروب للصناعه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

81175 ورقم قيد  198254    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل 

وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية  والخزانات المعدنية والصاج 

والمسمامير والسوست واليايات والسطمبات والصواميل والفورم وتصنيع الماكينات وألت  وخطوط النتاج 

واجهزة التعبئة والتغليف ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية  

لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم المطبخ ) الواني والحلل ( من المعادن واللومنيوم وتصنيع وتجميع وحدات 

التكييف  والتبريد والتجميد والبطاريات والجهزة الكهربائية المنزلية بأنواعها وأدوات المائدة والدوات المطبخية 

والجراجات  الزراعية وجراجات الطرق للمقطورات  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية 

والبلستيكية نفخ وحقن البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و  الرولت والعبوات  و الصناديق البلستيكية 

ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد اللصقة والغراء  وتصنيع وخلط 

وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة  -إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتطريز وتجهيز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة  وتصنيع حقائب 

اليد وما شابهها من جلود أو أقمشه بكافه أنواعها وتصنيع الحذية والشنط والملبس والمستلزمات  الجلدية 

ومستلزمات الحذية من اللدائن  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية 

وتصنيع العصائر والبسكويت والشيكولتة  والجبن واللبان والقشطة والسمن والزبدة ولبن البودرة وسكر الدرة 

والكاكاو ومحضراتة والزيوت العطرية -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و شباك و قواطيع 

و برور واجهات  PVC وتشكيل وتقطيع وشطف  وحفر و صنفره الزجاج و المرايات والسكورييت وزجاج 

المائدة بجميع أنواعة  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه والمبلله 

والبامبرز والمنتجات المطاطية  والقفازات والكواشف الشخصية  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق 

والعلب الورقية والكرتونية السادة والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع  لب الورق  -إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار وتصنيع الدوات  الصحية 

والكوالين والمنتجات الزجاجيه المنزلية والزجاج بكافة انواعة واشكاله -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب 

الMDF وخشب القشرة المنشورة والصفائح والثاث المنزلي والمكتبي   والفندقى بجميع أنواعة والواح 

البلكاش  -اقامة وتشغيل المراكز التجارية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : انشطة 

خارج قانون 72  -التطوير العقارى  -إقامة وتنظيم المعارض التجارية والدارية )عدا السياحية( بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.  - صيانة الماكينات واللت وخطوط النتاج واجهزة 

التعبئة والتغليف ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  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 القليوبية شقه 7- عقار رقم 5- الحى الول -
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69 - سكاوت لنتاج التطبيقات SCOUT شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   2022-12-04 

برقم ايداع    81176 ورقم قيد  198255    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  - 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.  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 القاهرة مكتب 2 - قطعة 

43 - الدور الثانى - مركز خدمات البنفسج 1 - التجمع الول -

70 - أروما انجريدينتس لتصنيع الزيوت العطريه Aroma Ingredients شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81177 ورقم قيد  198256    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مكسبات رائحه والزيوت العطريه وألوان صناعية )غير غذائية( ومواد تلوين للمنظفات  ومنظفات سائلة 

وبودره بأنواعها  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 القاهرة 30 ش عبدالعظيم الغلمي -

71 - اس دبليو اف تى للتوريدات S W F T شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-04 

برقم ايداع    81178 ورقم قيد  198257    مركز عام  عن التوريدات العمومية  توريد مهمات المن 

الصناعى والزى الموحد )اليونيفورم(  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 القاهرة الوحدة رقم 11 الدور الول عقار 2008 - المعراج 

-
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72 - فالنز للستشارات الهندسية VALENS ENGINEERING CONSULTING شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81180 ورقم قيد  198258    مركز عام  عن تقديم 

الستشارات الهندسية والبيئية )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 

التصميمات الهندسية.  الشراف على تنفيذ المشروعات .  إدارة المشروعات .  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  المقاولت 

المتخصصة فى صيانة المبانى والمنشات والمرافق .  تقديم خدمات الدعم الفنى فى مجال غرض الشركه .  

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 القاهرة 9 ش الدكتور حسنين عبد القادر - المنطقة السادسه -

PAULOS FOR RESTAURANTS AND GENERAL 73 - باولوز للمطاعم والتوريدات العمومية

SUPPLIES  شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81181 ورقم قيد  

198259    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لبيع وتجارة وتقديم الوجبات 

الجاهزة والمشروبات "فيما عدا المطاعم  العائمة وفيما عدا المشروبات الكحولية"  حق استغلل العلمات 

التجارية "الفرنشايز"  التجارة العامة والتوزيع 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 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 

القاهرة الدور الول فوق الرضي - بالعقار رقم 10 - شارع ابن الحكم - ميدان حلمية الزيتون -

74 - اس لين للرخام والجرانيت S Line For Marble And Granite شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81183 ورقم قيد  198260    مركز عام  عن 

التصدير .  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  تجارة الرخام 

والجرانيت بكافة انواعهم.  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 القاهرة 3شارع سعد الدين - المبتديان -

75 - الرؤية لماكينات التصوير The Vision For Photo Copies شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81184 ورقم قيد  198261    مركز عام  عن 

استيراد ماكينات تصوير المستندات المستعملة والطبعات ولوازم تشغيل تلك الماكينات واجهزة الكمبيوتر 

ولوازمهم  ومهمات المكاتب .  التصدير.  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 القاهرة محل بالدور الرضى بالعقار المقام على قطعه 

ارض رقم 10 - بلوك 46 - تقسيم المنطقة

التاسعة - شارع عبدالعزيز عيسى - اول -
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76 - بلو ايه جي للتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

81185 ورقم قيد  198262    مركز عام  عن توريد المواد الغذائية  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 القاهرة شارع 33 - قطعة 6101 - 

عمارة الندى - الهضبة الوسطى -

77 - إلمونتو لمستحضرات التجميل il monto شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-04 

برقم ايداع    81186 ورقم قيد  198263    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والعشاب 

والمستلزمات الطبية فيما عدا الدوية والتصنيع لدي الغير  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 القاهرة الدور الرضي - شقة 1 -3 ج 

- ش شريف سلمه - تقسيم اللسلكى - -

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

81187 ورقم قيد  198264    مركز عام  عن -ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  - شراء وبيع وايجار 

وادارة المولت التجارية والدارية  - اعمال صيانة المولت  - خدمات التسويق  - تقديم الستشارات العقارية )

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 فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 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 

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 القاهرة الدور الثالث - 74 ش المرغني -

79 - ليون لدارة المطاعم والكافتريات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    81188 ورقم قيد  198265    مركز عام  عن •ادارة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي  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 

القاهرة 16 شمال سيناء - زهراء المعادى -

80 - الفردوس للمشويات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81189 

ورقم قيد  198266    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم وبيع مشويات 

اللحوم والكفته والفراخ  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 القاهرة شقة 4,3 عمارة 75 مساكن الدلتا 2-ميدان 

السكندرية -
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81 - فينيشس هب للتشييد والتشطيب Finishes Hub شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    81190 ورقم قيد  198267    مركز عام  عن المقاولت العامة ومقاولت 

التشييد والبناء  أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمبانى والمنشآت  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 القاهرة 19 شارع المودة-مدينة الهدى-

حدائق حلوان -

82 - اى جى بى للتجارة العامه والتوريدات العمومية E G B شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    81191 ورقم قيد  198268    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة 111 مكرر شارع فريد سميكه -ميدان الحجاز -

83 - وومان كير باى مها محمود WOMEN Careby Maha Mahmoud شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81192 ورقم قيد  198269    مركز عام  عن اداره 

وتشغيل كوافير حريمى  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 القاهرة قطعة رقم 1 - بلوك 10 منطقة 11 شارع امتداد ابوداود الظاهرى -

84 - أف - بى لخدمات الفحص والمطابقة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    81291 ورقم قيد  198278    مركز عام  عن تقديم خدمات فحص ومطابقة المنتجات. تقديم خدمات 

ختبارات المنتجات والغذية والمياة والتربة. القيام بأعمال مراقبة الجودة لمختلف انواع البضائع من حيث الصفة 

والصنف والمواصفات ومطابقه الشروط المتعاقد عليها وسحب العينات واجراء التحاليل ومراقبه وحصر العدد 

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 59 ش عبدمنعم رياض - المهندسين

85 - محمد احمد عبدالرازق وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    81310 ورقم قيد  198282    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والباب والشباك 

بكافة انواعه وغزل ونسيج المفروشات  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعة رقم 329 - بالمرحلة 

الثانية - المنطقة الصناعية - قويسنا -
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86 - واى بى ايه معماريون وإستشاريون YBA Architects Consultants شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81311 ورقم قيد  198283    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات الهندسيةالمتكاملة)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 ( .  التصميم 

المعمارى لكافة انواع المنشأت  التصميم الداخلى لكافة انواع المنشأت  تصميم الفرش  تصميم العمال النشائية 

للمنشأت والكبارى والطرق والنفاق  تصميم العمال الكهربائية للمنشأت وشبكات الكهرباء  تصميم العمال 

الميكانيكية والتهوية والتكييف لجميع انواع المنشأت  تصميم العمال الصحية لكافة انواع المنشأت والشبكات 

الصحية  تخطيط المدن  التصميم العمرانى  تصميم اعمال تنسيق الموقع ) اللند سكيب (  الشراف الهندسى 

على كافه انواع المشروعات والمنشأت والمناطق العمرانية والمدن.  •ادارة المشروعات.  مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات 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 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 القاهرة 5 ش مصطفى رفعت - المقام المربع رقم 1135 - تقسيم شيراتون -

87 - اصل الذهب والمعادن الثمينه شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم 

ايداع    81312 ورقم قيد  198284    مركز عام  عن - استيراد خامات المعادن الثمينه المصنع والنصف 

مصنعه والمعادن الخام والذهب  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.وليتم مزاولة النشاط البعد الحصول 

على التراخيص اللزمة من مصلحة سك الدمغة و الموازين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية - التصدير  

- تجارة المعادن الثمينه المصنع والنصف مصنعه والمعادن الخام والذهب.  - اقامة وتشغيل المخازن لتخزين 

خامات المعادن الثمينه المصنع والنصف مصنعه والمعادن الخام  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - القيام بأعمال المراقبه والفحص والتفتيش الفني على مختلف انواع المعادن الثمينه من حيث الصفه 

والصنف  والمواصفات ومطابقة الشروط المتعاقد عليها  - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - تحصيل الفواتير  

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 القاهرة الدور الرابع - بالعقار رقم 19 ش مينيس -

Egypt Innovation Art  88 - شركة استوديوهات ابداع مصر للفنون والنتاج والتوزيع الفني والسينمائي

Studios شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81313 ورقم قيد  

198285    مركز عام  عن النتاج الفنى والتوزيع للفلم السينمائية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت 

التليفزيونية والذاعية والفنون والرسوم  المتحركة وكافة العمال الفنية من )تصوير - صوت - ميكساج - 

دوبلج - مونتاج - تصحيح الوان(  نجارة وتوزيع المحتوى الرقمي  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 القاهرة 9333 ش عدلي المليجي - 

الهضبه العليا -
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89 - محمد سعيد عبدربه فتح الباب وشريكيه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    81367 ورقم قيد  198296    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية و السمدة والكيماويات .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية .  اقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المنوفية كفر طنبدى بجوار مسجد الفردوس - شبين الكوم -

90 - اي اس ام لملبس المحجباتA.S.M for Hijabi Clothes شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   04-12-2022 برقم ايداع    81369 ورقم قيد  198297    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 

2017  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اقامة وتشغيل مصنع لتفصيل 

وتصميم وتصنيع الملبس الجاهزة وملبس المحجبات  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - تصنيع الملبس 

الجاهزة وملبس المحجبات لدى الغير  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة الدور الول - بلوك 23 - شارع 19 - مجاورة 3 - 

المشروع المريكي -
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91 - سترينك جروب للصناعة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

81371 ورقم قيد  198298    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات 

الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية والخزانات  المعدنية والصاج والمسامير والسوست واليايات 

والسطمبات والصواميل والفورم وتصنيع الماكينات وألت وخطوط  النتاج واجهزة التعبئة والتغليف ومعدات 

الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية  لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم المطبخ 

)الواني والحلل( من المعادن واللومنيوم وتصنيع وتجميع وحدات التكييف  والتبريد والتجميد والبطاريات 

والجهزة الكهربائية المنزلية بأنواعها وأدوات المائدة والدوات المطبخية والجرارات  الزراعية وجرارات 

الطرق للمقطورات.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية والبلستيكية ونفخ وحقن البلستيك 

وإنتاج الكياس والمواسير  والرولت والعبوات والصناديق البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع شرائط 

ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد  اللصقة والغراء وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات 

والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وتجهيز القمشة والملبس 

الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة  وتصنيع حقائب اليد من جلود أو أقمشه بكافة أنواعها وتصنيع 

الحذية والشنط والملبس والمستلزمات الجلدية  ومستلزمات الحذية من اللدائن.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت والشيكولتة  والجبن واللبان والقشطة 

والسمن والزبدة ولبن البودرة وسكر الدرة والكاكاو ومحضراتة والزيوت العطرية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

منتجات اللوميتال باب وشباك وقواطيع وبرور واجهاتPVC وتشكيل وتقطيع وشطف وحفر وصنفرة الزجاج 

والمرايات والسيكوريت وزجاج المائدة بجميع أنواعة.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل 

والعطور والمناديل الجافه والمبلله وحفاضات الطفال والمنتجات  المطاطية والقفازات والكواشف الشخصية.  • 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع 

وتصنيع  لب الورق.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )عدا السمنت( والطوب والنترلوك والرخام 

والجرانيت والبلط والحجار  وتصنيع الدوات الصحية والكوالين والمنتجات الزجاجيه المنزلية والزجاج بكافة 

انواعة واشكاله.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشابMDF وخشب القشرة المنشورة والصفائح والثاث 

المنزلي والمكتبي والفندقى بجميع أنواعة والواح البلكاش.  • إقامة وتشغيل المراكز التجارية فى المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  -التطوير العقارى.  - 

إقامة وتنظيم المعارض فيما عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حده(.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 

القليوبية الدور الرابع عقار 121 - الحى التاسع -
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NAS For Human Resources and  92 - ناس للموارد البشرية والخدمات اللكترونية

Technology شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81374 

ورقم قيد  198299    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  الحاق 

العمالة المصرية للعمل بالداخل.  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  إنشاء وتصميم وادارة المواقع اللكترونية وتصميم وانتاج 

تطبيقات الهاتف المحمول..  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها.  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  إدخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى 

عبر النترنت.  ادارة و تشغيل المخازن و المستودعات )عدا مخازن الكيماويات الخطرة(.  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 

القاهرة عمارة رقم 7 - الدور الول - مربع 1153 - مربع الوزراء -

93 - تترا فارما للمستحضرات الطبية والمكملت الغذائية المحدودة Tetra pharma CO LTD شركة  رأس 

مالها 5,000,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81384 ورقم قيد  198300    مركز عام  

عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . استيراد وتصدير وبيع وتوزيع وتجارة المستحضرات الطبية 

والصيدلنيه من الدوية البشرية والبيطريه والعشبية والتكميليه والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

والجهزة الطبية والكهربائية مع تصنيع كل ما سبق لدى الغير واستيراد وبيع وتجارة  المواد الولية والخامات 

ومعدات التصنيع اللزمة لتصنيع كل ما سبق. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 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 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 13 شارع حسين شفيق المصري – أمام نادى الشمس

94 - نعمة ا حسن محمد الجندي وشريكتها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-04 

برقم ايداع    81394 ورقم قيد  198302    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

التسمين أو اللحوم.  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 النباتيه 

والحيوانيه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة الزراعية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المبيدات الزراعية 

بكافة انواعها والمنشطات الزراعية بكافة انواعها  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف بكافة انواعها  اقامة 

وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات بكافة انواعها  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية بكافة 

انواعها  اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد 

الغذائية وتبريدها أو  تجميدها.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 35 ش باب البحر -
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95 - ايه اس جى للمقاولت والتوريدات العمومية A.S.G شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

04-12-2022 برقم ايداع    81401 ورقم قيد  198303    مركز عام  عن   المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصه  -مقاولت اعمال انشاء ورصف الطرق والكبارى والسكك الحديديه والمطارات  -مقاولت اعمال 

انشاء المبانى ومقاولت اعمال التشييد والبناء  -مقاولت اعمال التشطيبات المعمارية  -مقاولت اعمال 

النشاءات المعدنيه  -مقاولت اعمال حفر وشق النفاق  -مقاولت اعمال انشاء المحطات وشبكات المياه 

والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود  -مقاولت اعمال الشغال العامه ومحطات القوى المائية والحرارية  -

مقاولت اعمال البحريه والنهريه والتكريك  -توريد وتركيب الواح الطاقة الشمسية  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانه محطات توليد 

الكهرباء على اختلف مصادرها  مقاولت العمال الكهروميكانيكيه واللكترونية وشبكات التصال  الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 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  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 القاهرة 54 حسن المأمون- الدور الثانى 

علوى

96 - او ام بى لدارة الصيدليات O.M.P شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-04 

برقم ايداع    81405 ورقم قيد  198304    مركز عام  عن إدارة الصيدليات.  تجارة وتوزيع الدوية 

ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.  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 القاهرة 28 ش مكرم عبيد -

97 - انوفيشن للتسويق العقارى Innovation for Real Estate شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت 

فى   05-12-2022 برقم ايداع    81528 ورقم قيد  198307    مركز عام  عن -التسويق العقارى  -

التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة وحدة رقم 07 -1-الطابق الول 

سنترو مول قطعه رقم D-62 -منطقة اللوتس -التجمع الخامس -

98 - أحمد حمدي ديزاينز Ahmed Hamdy Designs شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81529 ورقم قيد  198308    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة  إعداد 

تصميمات الملبس الجاهزة  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 القاهرة شقة 12 - الدور الول - عمارة 18 - عمارات شباب المهندسين - امام 

قسم اول مدينة نصر -
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99 - العقارى لريادة العمال والتسويق العقارى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81530 ورقم قيد  198309    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017  • الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و  . مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  • 

التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  

• تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  • حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال.  • إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 

72 لسنه 2017  • التسويق العقاري.  • التسويق اللكتروني عبر النترنت.  • مقاولت التشطيبات والديكور 

وصيانة المبانى والمنشات.  • التوريدات العمومية.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 7 ش وهدان -

100 - إيجل للزياء الحديثة Eagle For Modern Fashion شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   05-12-2022 برقم ايداع    81531 ورقم قيد  198310    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 

72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  : انشطة من خارج قانون 72  التصدير .  التوريدات العمومية .  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة الدور الول - عقار رقم 5ه/ 5 

- شارع سالم عبدالسلم من النصر - المعادى الجديدة -

101 - اكسير للقهوة والصناعات الغذائية EXEER COFFEE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   05-12-2022 برقم ايداع    81533 ورقم قيد  198311    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون 72 

لسنه 2017  -اقامة وتشغيل مصنع لتحميص وطحن القهوة ولتصنيع وتعبئة المواد الغذائية.  -تجارة الجملة 

والتجزئة للقهوة والمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  . أنشطة خارج قانون 72 لسنه 

2017  - التصدير  - توزيع المواد الغذائية  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة قطعه رقم 251 - المنطقة الصناعية -بمدينه القاهره الجديدة -

117 - إمبر ستون لتوريد وتركيب الرخام والجرانيت والتجارة والمقاولت Imperial Stone شركة  رأس 

مالها 500,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81554 ورقم قيد  198327    مركز عام  

عن تجارة وتوريد وتركيب وتشطيب الرخام والجرانيت  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  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 القاهرة 17 ش الجزائر - خلف معسكر الجيش -
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102 - ام.جى.ايه للخدمات السياحية M.G.A For Tourism Services شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81534 ورقم قيد  198312    مركز عام  عن -: أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - إقامة 

وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  - السياحة 

البيئية, فيما يخص المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة  الطيور 

والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة, وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.  - الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  -: أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية.  - تقديم خدمات رجال العمال من )فاكس- تصوير – تليفون – 

كتابة كمبيوتر(.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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 القليوبية 12 شارع الجمهورية - القلج - الخانكه -

103 - شوجربت للدواجن والستصلح الزراعي شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81535 ورقم قيد  198313    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

2017/72  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

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

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

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  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 النباتيه والحيوانيه  انشطة خارج قانون الستثمار 2017/72  - التوريدات 

العمومية  - التصدير  - استغلل العلمات التجارية )الفرانشايز(  - ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات 

لتقديم جميع انواع المأكولت والمشروبات فيما عدا الكحولية  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة الدور التاسع - العقار رقم 34 - ش مكرم عبيد -

133 - جى اند اف بيوتى سنتر G and F Beauty Center شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81588 ورقم قيد  198345    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز 

تجميل للعنايه بالبشره والشعر والجسم دون اجراء عمليات جراحيه )بيوتى سنتر(  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 القاهرة عماره رقم 2 

الدور الول شقه 12 كمبوند جرين هيلز -طريق النصر -
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104 - ترايتون للتصنيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81537 

ورقم قيد  198314    مركز عام  عن -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية والخزانات  

المعدنية والصاج والمسامير والسوست واليايات والسطمبات والصواميل والفورم وتصنيع الماكينات وألت 

وخطوط  النتاج واجهزة التعبئة والتغليف ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء 

المعدنية المغذية  لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم المطبخ )الواني والحلل( من المعادن واللومنيوم وتصنيع 

وتجميع وحدات التكييف  والتبريد والتجميد والبطاريات والجهزة الكهربائية المنزلية بأنواعها وأدوات المائدة 

والدوات المطبخية والجرارات  الزراعية وجرارات الطرق للمقطورات.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الكيماوية والبلستيكية ونفخ وحقن البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير  والرولت والعبوات 

والصناديق البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد  اللصقة 

والغراء وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة.  • 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وتجهيز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج 

والصباغة  وتصنيع حقائب اليد من جلود أو أقمشه بكافة أنواعها وتصنيع الحذية والشنط والملبس 

والمستلزمات الجلدية  ومستلزمات الحذية من اللدائن.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع 

أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت والشيكولتة  والجبن واللبان والقشطة والسمن والزبدة ولبن 

البودرة وسكر الدرة والكاكاو ومحضراتة والزيوت العطرية.   • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال 

باب وشباك وقواطيع وبرور واجهات PVC  وتشكيل وتقطيع وشطف  وحفر وصنفرة الزجاج والمرايات 

والسيكوريت وزجاج المائدة بجميع أنواعة.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور 

والمناديل الجافه والمبلله وحفاضات الطفال والمنتجات  المطاطية والقفازات والكواشف الشخصية.  • إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع  

لب الورق.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )عدا السمنت( والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت 

والبلط والحجار  وتصنيع الدوات الصحية والكوالين والمنتجات الزجاجيه المنزلية والزجاج بكافة انواعة 

واشكاله.   • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب MDF وخشب القشرة المنشورة والصفائح والثاث المنزلي 

والمكتبي والفندقى  بجميع أنواعة والواح البلكاش.  • إقامة وتشغيل المراكز التجارية فى المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.   -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  التطوير العقارى.  

إقامة وتنظيم المعارض فيما عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حده(.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  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 القليوبية وحدة 9 - عقار 

رقم 20 - الحى الول - التبة -

122 - مايتى مايند لتوريدات الغذيه Meaty Mind شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81563 ورقم قيد  198332    مركز عام  عن توريد المواد الغذائية بكافة 

انواعها.  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 الغربية عزبة الكرم - بجوار مسجد الشرقاوى - قرية شبرا ريس -
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105 - استرادا للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

81538 ورقم قيد  198315    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

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

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

أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية والكيماوية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية 

والعصائر والمركزات .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط الخرسانة وتصنيع الطوب والبلدورات ومواد البناء 

) فيماعدا خام السمنت (.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائيه ولوحات التليفونات .  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الغزل والنسيج و الملبس الجاهزة.  انشاء محطات تموين السيارات.  : انشطة من خارج قانون 

72  - التطوير العقارى .  - اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  - 

القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند سكيب(.  - اقامة وتشغيل 

مركز خدمة وصيانة السيارات .  - انشاء و ادارة الملهى الترفيهية للطفال.  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 

المنوفية مكتب 202 الدور الثانى علوى - مول دار مصر -

106 - الرام للملبس الجاهزة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

81540 ورقم قيد  198316    مركز عام  عن تجارة وتسويق الملبس الجاهزة ومستلزماتها.  التوريدات 

العمومية.  التصدير والتوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 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.  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 القاهرة 7 شارع القدس - النزهه الجديدة -

F.U.T CONTRACTING AND GENERAL  107 - اف.يو.تى للمقاولت والتوريدات العامة

SUPPLIES شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81543 ورقم 

قيد  198317    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور السادس - 23 ش جسر 

السويس -
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108 - ووتر تكنيك للستثمار التجارى Water Technique شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   05-12-2022 برقم ايداع    81544 ورقم قيد  198318    مركز عام  عن التجارة العامة وتجارة 

الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة معدات حمامات  السباحة والنوافير 

ومعدات معالجة المياه.  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.  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 القاهرة 49 - شارع 7 -

109 - بتر فلى لتجارة الساعات والهدايا Butterfly شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81545 ورقم قيد  198319    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانوناوعلى الخص تجارة الساعات والهدايا  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 القاهرة 57 ش عثمان بن عفان - ميدان السماعيلية

110 - تيكوان لخدمات الكمبيوتر TEQONE COMPUTER SERVICES شركة  رأس مالها 

99,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81546 ورقم قيد  198320    مركز عام  عن 

تصميم وانشاء البرامج وبيع البرمجيات بكافة انواعها  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  التصدير  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 القاهرة شقة 2 - الدور الرضي - عمارة 26 - ارض وزارة المالية - 

امام بوابة 3 الميراج - بجوار

مدرسة الندلس الدولية - القاهرة الجديدة - أول -

111 - ايه اند دبليو للمقاولت المتخصصه A AND W SPECIALIZED CONTRACTING شركة  

رأس مالها 101,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81547 ورقم قيد  198321    مركز 

عام  عن المقاولت العامه و المتخصصه  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 القاهرة شقه رقم 1 عقار 139 - 

الشباب الجنوبى - التجمع الول -

112 - ايكوماشين شيت ميتال ECO MACHINE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81548 ورقم قيد  198322    مركز عام  عن التصنيع والتجميع لماكينات شيت 

ميتال لدى الغير  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 المنوفية 44 شارع سعد زغلول - قويسنا -
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113 - أنوار المشاعر للستثمار السياحي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    81549 ورقم قيد  198323    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا 

لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  ادارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  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 الغربية محل دور أرضي بالعقار رقم 23 بجوار 

السنترال-شارع كوبري الدلتا- قسم - اول المحله

الكبرى -

114 - فوريستا لعمال المقاولت Fourista For Constructing Works شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81550 ورقم قيد  198324    مركز عام  عن 

تجارة وتوريد )الواح الكونتر , الخشب الحبيبى والمضغوط , اثاث المطابخ الخشبى , الثاث بكافة انواعه , 

مستلزمات  الثاث المعدنية(.  التصدير والتوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 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.  التوريدات العمومية.  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  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 القاهرة عقار رقم 6 - 

الدور الرضى - شارع محمد عمارة من جسر السويس -

115 - هايبرد تريد للتوريدات العمومية Hybird Trade شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81551 ورقم قيد  198325    مركز عام  عن 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 المنوفية شارع ابن الفارض -خلف الغرفة التجارية - شبين الكوم -

116 - ديفل اللوجستيه كومبانى ال . تى . دىDefel Logistics Company L.T.D شركة  رأس مالها 

350,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81553 ورقم قيد  198326    مركز عام  عن - 

الشحن والنقل البرى الداخلى والدولى للبضائع   وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين و استخراج التراخيص بمزاوله 

النشاط من الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البرى مع الخذ فى  العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص 

مزاولة انشطة النقل السياحى أو الرحلت  - تقديم الخدمات اللوجيستيه للسفن  - اقامة وتشغيل المخازن لتخزين 

البضائع بافة اشكالها وانواعها  - بيع وشراء واستئجار السفن والمقطورات والوناش وكافة وسائل النقل عدا 

التأجير التمويلى  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 القاهرة 18 شارع عبدالعزيز -الدور الرابع -العتبه - الموسكى -
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118 - ببل جم فاكتورى للتسويق اللكترونى Bubble Gum Factory شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81555 ورقم قيد  198328    مركز عام  عن 1- صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و 

النماذج و الرسوم  الصناعية .  11 -حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  12 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  13 - التسويق اللكترونى عبر النترنت  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 القاهرة الفيل رقم 43 ش 79 -

119 - تي في اس هيلبر للتسويق السياحي   TVS Helper شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81558 ورقم قيد  198329    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - 

تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  التسويق اللكتروني  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 القاهرة 23 ش كلية البنات أرض 

الجولف الدور التاسع شقة 902 -

120 - بريستيج لدارة المشروعاتPrestige شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    81559 ورقم قيد  198330    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - تقديم خدمات النظافه 

وابادة الحشرات والقوارض  - صيانة المبانى  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - ادارة الصول 

العقارية  - القيام باعمال تنسيق الحدائق والميادين )اللندسكيب(  - المقاولت العامه  - مقاولت اعمال 

التشطيبات والديكورات  - ادارة وتشغيل مركز لخدمة وغسيل السيارات  - ادارة وتشغيل المولت التجارية  

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 القاهرة 105 شارع ماهر بدوى -
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121 - سيكو لتصنيع الحذية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

81561 ورقم قيد  198331    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية.  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الحذية.  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 القاهرة 26 شارع شاكر 

الجندى متفرع من سوق السمك القديم -

123 - كوماستي للتجارة KUMASTI شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    81565 ورقم قيد  198333    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  التجارة اللكترونية عبر النترنت  ادارة وتشغيل المواقع اللكترونية  التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 القاهرة 87 - حي 2 - منطقة 3 - 

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

124 - من ان بلو للتجارة Men In Blue For Commerce شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

فى   05-12-2022 برقم ايداع    81568 ورقم قيد  198334    مركز عام  عن الستيراد والتصدير  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  

تجارة وصيانة الدوات الصحية  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 القاهرة عقار رقم 39 -ش 250 -سرايات المعادى - -

125 - السلطان الشامى للضيافه AL SULTAN AL SHAMI شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81571 ورقم قيد  198335    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  

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 القاهرة 18 ش النصر ق 145 أ- الشطر الثانى - تقسيم اللسلكى -

126 - اشترى للتسويق اللكترونى Eshtary شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    81575 ورقم قيد  198337    مركز عام  عن التسويق اللكترونى.  التجارة اللكترونية عبر 

النترنت.  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 القليوبية الدور الرضى - القطعة رقم 15 - بلوك 15050 - الحى السابع -
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127 - نيكست انرجى سوليوشنز لدارة التنفيذ للمشروعات Next Energy Solutions شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81576 ورقم قيد  198338    مركز عام  عن 

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة 

الفنية  والدارية للمصانع.  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 القاهرة مكتب رقم L02 الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 100 ش 

الميرغنى -

Geodrill For Leasing And  - 128 - جيودريل للتأجير والخدمات المتخصصة - منطقة حره عامة

Specialized Services - Freezone شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81577 ورقم قيد  198339    مركز عام  عن  تقديم خدمات الحفر والبنية 

التحتية والعمليات المساندة للحفر والستكشاف والنتاج وحفر ابار المياه والبار غير العميقة. تخزين وتوريد 

معدات الحفر والتعدين والمواد المتعلقة بالخدمات البترولية والتعدينية.  تأجير واستئجار وصيانة المعدات اللزمة 

لتقديم اعمال الخدمات البترولية والتعدينية والحفر والتنقيب عن المعادن. وذلك كله للشركات والجهات المعفاة 

العاملة في مجالت البحث والستكشاف والتنقيب تحت مظلة وزارة البترول والشركات العاملة خارج جمهورية 

مصر العربية ومشروعات المناطق الحرة, ومع السماح للشركة بالتعامل بنسبة 20% من حجم تعاملتها السنوية 

في السوق المحلى مع الجهات والشركات غير المعفاه العاملة تحت مظلة وزارة البترول . 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 السويس مساحة )2486.8م2( بلوك )E( قطعة رقم )28( بما عليها 

من مبانى وانشاءات )الموقع المتنازل عنه من فرع شركة هوج ال جى سايبرس - الملغى( - بالمنطقة الحرة 

العامة بعتاقة

129 - توماسينا فارما للمستلزمات الطبية Tomasina PHarma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   05-12-2022 برقم ايداع    81578 ورقم قيد  198340    مركز عام  عن - تسويق وبيع 

مستحضرات التجميل والمنظفات  - التصنيع لدى الغير  - التوريدات العامة  - تسويق وبيع المستلزمات الطبية 

عدا الدوية  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 القاهرة 8 د / 2 عبد الهادى امين اللسلكى - المعادى الجديدة - -

130 - بلو فونتان للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

81579 ورقم قيد  198341    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 59 شارع طه حسين-النزهة 

الجديدة -
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131 - بيل مان للنقل الجماعي للركاب BELL MAN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81584 ورقم قيد  198343    مركز عام  عن النقل الجماعى البرى للركاب )

عدا النقل السياحى(  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع 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.  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 القاهرة 6 ميدان رمسيس - مدخل أ - الدور الول بعد الرضي -

132 - فايتنج لتوريد وتركيب أنظمة الحريق SSF-Fighting شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81587 ورقم قيد  198344    مركز عام  عن التوريدات العمومية  توريد 

وتركيب شبكات مكافحة واطفاء الحرائق  تقديم خدمات الصيانة للمبانى والمنشآت  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 القاهرة 7 ش محمود 

جابر من ش حسنى العشماوى-ميدان هليوبوليس -

134 - جوسى برجر لدارة الكافيهات والمطاعم Juicy Burger شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81594 ورقم قيد  198348    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم 

والكافيهات )عدا العائمة( لتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى  استغلل العلمات التجارية)الفرنشايز(  

تقديم خدمات الكاترنج  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  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 القاهرة 10 ب ش منشية جبريل من ش 

الخمسين-زهراء المعادى -
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135 - ريفيفا للصناعة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81595 

ورقم قيد  198349    مركز عام  عن  انشطة قانون  72 :  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل 

القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية  والخزانات المعدنية والصاج والمسمامير 

والسوست واليايات والسطمبات والصواميل والفورم وتصنيع الماكينات وألت  وخطوط النتاج واجهزة التعبئة 

والتغليف ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء المعدنية المغذية  لصناعات مختلفة 

وتشيكل لوازم المطبخ ) الواني والحلل ( من المعادن واللومنيوم وتصنيع وتجميع وحدات التكييف  والتبريد 

والتجميد والبطاريات والجهزة الكهربائية المنزلية بأنواعها وأدوات المائدة والدوات المطبخية والجراجات  

الزراعية وجراجات الطرق للمقطورات  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية والبلستيكية نفخ 

وحقن البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و  الرولت والعبوات  و الصناديق البلستيكية ومواد التعبئة 

والتغليف وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد اللصقة والغراء  وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات 

والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز 

وتجهيز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة  وتصنيع حقائب اليد وما شابهها من 

جلود أو أقمشه بكافه أنواعها وتصنيع الحذية والشنط والملبس والمستلزمات  الجلدية ومستلزمات الحذية من 

اللدائن  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت 

والشيكولتة  والجبن واللبان والقشطة والسمن والزبدة ولبن البودرة وسكر الدرة والكاكاو ومحضراتة والزيوت 

 PVC العطرية  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و شباك و قواطيع و برور واجهات

وتشكيل وتقطيع وشطف   وحفر و صنفره الزجاج و المرايات والسكورييت وزجاج المائدة بجميع أنواعة  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه والمبلله والبامبرز والمنتجات المطاطية  

والقفازات والكواشف الشخصية  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة 

والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع  لب الورق  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا 

خام السمنت( والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط  والحجار وتصنيع الدوات الصحية والكوالين 

 MDFوالمنتجات الزجاجيه المنزلية والزجاج بكافة انواعة واشكاله    -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب ال

وخشب القشرة المنشورة والصفائح والثاث المنزلي والمكتبي  والفندقى بجميع أنواعة والواح البلكاش  -اقامة 

وتشغيل المراكز التجارية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده   انشطة خارج قانون 72 :  -

التطوير العقارى  -إقامة وتنظيم المعارض التجارية والدارية )عدا السياحية( بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حده.  - صيانة الماكينات واللت وخطوط النتاج واجهزة التعبئة والتغليف ومعدات 

الرفع والمناولة وقطع الغيار  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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 القليوبية شقة 21 عقار 39 - الحى الخامس -

136 - امتك لدارة المطاعم والكافيهات Amtic شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    81596 ورقم قيد  198350    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات )عدا 

العائمة(  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 القاهرة 5 ش السد - الدور الول -
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137 - شركة ابيل فوود للستثمار التجارى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    81630 ورقم قيد  198351    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة فيل 186 البنفسج 10 - التجمع الول -

138 - دايفنج اروند للخدمات البحريه Diving Around شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81631 ورقم قيد  198352    مركز عام  عن - تملك وإدارة وتشغيل مراكز 

الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  - تملك وإدارة وتشغيل مراكز اللعاب المائية )اكوا سنتر(  - 

تملك وإدارة وتشغيل الوحدات البحريه القائمة بالفعل والسابق الحصول على تراخيص لها  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 البحر 

الحمر الدور الرضي - فندق دافنشي - حي الهلل -

139 - فينكس للحفر والتنمية الزراعية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    81634 ورقم قيد  198353    مركز عام  عن مقاولت حفر أبار المياه وصيانتها.  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  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 القاهرة 38 ابراج الملتقى العربى - شيراتون -

145 - ايكوليف لتجارة وتوزيع المنظفات والمطهرات السائلة والصلبة Eco Life شركة  رأس مالها 

30,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81647 ورقم قيد  198359    مركز عام  عن 

التصدير  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا للمطهرات والمنظفات الصناعية بكافة أشكالها سواء 

سائلة أو صلبة  والمنتجات الغذائية للحاصلت الزراعية والفواكه سواء الطازجة أو المجمدة  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 

القاهرة 27 ش سوق النور -

155 - أفاق لدارة المتنزهات العامة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    81660 ورقم قيد  198369    مركز عام  عن • المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  • ادارة 

المشروعات.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  • التوريدات العمومية.  • ادارة وتشغيل 

محطات تموين السيارات.  • ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيتريات.  • ادارة وتشغيل مدن الملهي 

الترفيهية للطفال وقاعات الفراح والمتنزهات 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 القاهرة فيل 17 د 3 فيلت المجاورة 4 - الحى التاسع 

-
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140 - برو ايجيبت لتجارة التبغ والسجائر اللكترونية  Bro Egypt شركة  رأس مالها 5,000,000.000 

قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81636 ورقم قيد  198354    مركز عام  عن الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا بالخص تجارة التبغ والسجائر والشيشه اللكترونيه وجميع  

مستلزماتها  - التوريدات العمومية بالخص توريد المواد الغذائية بجميع انواعها  تقديم خدمات النظافة للمبانى 

والمنشات والمدن والطرق والمبانى .  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  تقديم خدمات التشجير 

والهتمام بالحدائق وتطويرها )اللند سكيب(  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 القاهرة 3 شارع البوسطة-حدائق الزيتون -الدور الول -

شقه 2 -

141 - احمد الصغير للتجارة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81637 ورقم قيد  198355    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التصدير  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 القليوبية شقة 1-الدور الثانى - 46 ش العروبه -مدينة 

السعادة -شبرا الخيمة

 Telink Semiconductor - Egypt 142 - تيلينك سيميكوندكنور ايجيبت لتصميم وتطوير اللكترونيات

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81639 ورقم قيد  198356    

مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  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 

القاهرة 12 ش كمال الدين حسين -شيراتون المطار -
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 Shaheen Chemical For Agricultural Development 143 - شاهين كيميكال للتنمية الزراعية

شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81640 ورقم قيد  198357    

مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمدة والمبيدات 

والمخصبات الزراعيه  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

تجاره الجمله والتجزئه للسمده والمبيدات وبذور التقاوى والنباتات العطريه وزيوتها والطحالب النباتيه بالمناطق 

النائية  والمجتمعات العمرانيه الجديده  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - تربية الطحالب النباتيه  - 

توريد وتوزيع السمده والمبيدات وبذور التقاوى والنباتات العطريه وزيوتها والطحالب النباتيه  - التصدير  • مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة شقه 15 بالدور 

الثامن بالعقار رقم 41 -مساكن مصر للسكان والتعمير - شيراتون المطار -

144 - عنخ للتنمية الصناعية Ankh Industrial Investment شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   05-12-2022 برقم ايداع    81642 ورقم قيد  198358    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد تلميع متنوعة و منظفات سائلة و الصابون السائل ومنظفات منزلية بودرة و سائلة و  خلط و تعبئة 

الصباغ ومواد التلوين  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكواب و الطباق الورق و جميع المنتجات الورقية  -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشنط و الرولت و عبوات و صناديق و جميع المنتجات البلستيكية  - إقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية و العطرية و الجبن بانواعها  - إقامة و تشغيل مصنع 

لتصنيع وتجميع و تشغيل المنتجات الهندسية و الجهزة المنزلية و المكتبية و الفندقية و  المشغولت و الصناعات 

المعدنية و البلستيكية و تشكيل و تشغيل المعادن و المستلزمات الكهربائية و الميكانيكية و  أنظمة وانذار الحريق 

و السرقة و الطفاء اللى و وحدات التكييف و التبريد  -إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية و 

المعدنية بكافة اشكاله و انواعه  -إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع وتجميع لوحات الجهد المتوسط و المنخفض و 

الكسسوارات اللزمة من موصلت و  عوازل كهربائية وأنظمة حماية الكابلت و اكسسواراتها و لوحات و 

علب ومخارج التوصيل والتوزيع والتشغيل للكهرباء  و معدات الضاءة  - إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة و الغزل والنسيج  - إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية  -تجارة الجملة والتجزئة 

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

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

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  -التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال 

التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية, ويشمل ذلك  ما يأتي:  -إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق 

والمنشآت بداخلها.  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 القاهرة العقار رقم 9 عمارات مترو سيتى - ش الخمسين - زهراء المعادى -
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146 - النقل السهل للنقل البرى والشحن ايزى ترانس Ezy Trans شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   05-12-2022 برقم ايداع    81650 ورقم قيد  198360    مركز عام  عن - تقديم الخدمات اللوجستية 

من الشحن البرى والبحرى والجوى والتفريغ و النقل البرى والبحري الداخلى للبضائع  والتوكيلت الملحية 

والتخليص الجمركي.  ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب )الدخلى - الدولى( أوالبضائع )الدخلى - الدولى( 

والمهمات وخدمات النقل داخل  القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص 

بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى  الداخلى والدولى.  - ايجار واستئجار السيارات والمعدات الثقيلة 

واللودرات والوناش )فيما عدا التاجير التمويلي والليموزين(.  - 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 القاهرة عقار 12 قطعة 

137 التقسيم الول من ش الخمسين -

147 - زد أند أى للتصميمات المعمارية Z and A Architects شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81651 ورقم قيد  198361    مركز عام  عن - اعداد التصميمات الهندسيه 

والمعماريه والديكور  - تقديم الستشارات الهندسيه )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 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 القاهرة الدور التاسع شقه 8-

5 عمارات العبور -شارع صلح سالم -

148 - دي ام اس واي للتصدير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

81653 ورقم قيد  198362    مركز عام  عن تجارة وتوريدات مواد البناء  - التوريدات العمومية  - التصدير  

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 البحر الحمر عمارة 7 - شقة 203 - الدور الثالث - عمارات الفيروز - الحياء -

149 - اسفلت للخدمات اللوجستية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

81654 ورقم قيد  198363    مركز عام  عن تأجير السيارات )عدا النقل السياحى والليموزين(  تقديم 

الخدمات اللوجيستية من التخليص الجمركى  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 القاهرة 7 ش المقاول -الشيخ ريحان -

150 - تريبكو للمقاولت Tribco Contracting LLC شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81655 ورقم قيد  198364    مركز عام  عن -مقاولت اعمال النشاءات و 

التشطيبات و مقاولت صيانةالمبانى  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 القاهرة 26 ارض وزارة الماليه الدور الرضى - التجمع 

الول
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151 - برتشو دي أتشيو للستيراد Braccio Di Acciaio شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81656 ورقم قيد  198365    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  -الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

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

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

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

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

محافظة الغربية ش ابو زيد - بجوار الجامع الكبير - قرية الناصريه -

152 - ايجلز افياشن )مينا وليم ( - Eagles Aviation ) Mina Weliam ( شركة  رأس مالها 

5,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81657 ورقم قيد  198366    مركز عام  عن -

السمسرة والوساطة التجارية  -تأجير واستئجار الطائرات  - 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 الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - الوكاله بالعموله فى بيع قطع 

غيار الطائرات  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 القاهرة 10 ش عباد الرحمن متفرع من صلح الدين -

153 - حسن بكرى لنقل الفراد شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

81658 ورقم قيد  198367    مركز عام  عن النقل الجماعى البرى للركاب )عدا النقل السياحى(  ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع)الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او  

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي.  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 القليوبية محل بالدور الثانى - سنتر اللؤلؤة -الحى الثانى -

154 - ثندر للستثمار التجارى THUNDER شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81659 ورقم قيد  198368    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 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.  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 القاهرة بورتو نيو كايرو - برج D - وحدة 12
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156 - السراج للستشارات الهندسية ElSaraj For Engineering Consultants شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81663 ورقم قيد  198370    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 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية قطعة رقم 621 

- الدور الرضى - مدينة المل - خط واحد شمال - العبور الجديده -

157 - بى سى هوم غانم لتجارة حديد التسليح شركة  رأس مالها 25,000,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81664 ورقم قيد  198371    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه لمواد 

البناء وحديد التسليح باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده . انشاء او اداره او تشغيل المدارس. 

تشغيل المراكز التجارية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده . انشاء محطات تموين السيارات. 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت الهندسية. اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المواد الكيماوية. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

البلستيكية 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 السويس مكتب رقم 1 -قطعه 33 حى الطائف-مدينة فيصل

158 - طارق ابوخلف لتأجير السيارات شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    81665 ورقم قيد  198372    مركز عام  عن تأجير السيارات )فيما عدا التأجير التمويلى 

والليموزين(.  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 القليوبية عقار رقم 21 - شارع ترعة الشابورى -

159 - دولز لشيز للتوريدات العموميه Dolls Lashes شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81668 ورقم قيد  198373    مركز عام  عن 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 القاهرة 73 ش عمر بن الخطاب -

160 - الجداد للصناعات الغذائية شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

81670 ورقم قيد  198375    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد والمنتجات الغذائية غير 

معدلة وراثيا من) طحينة - حلوة طحينية - عسل نحل - عسل  اسود - زيت زتيون - منتجات اللبان (.  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 الغربية وحدة بجوار مسجد رياض الصالحين - ش عمر ابن الخطاب - محلة مرحوم -
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161 - اليفن اليفن للوساطة العقارية ELEVEN ELEVEN REAL ESTATE شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81671 ورقم قيد  198376    مركز عام  عن 

التسويق والسمسرة العقارية  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 القاهرة شقة 59 - الدور الثامن - 58 ش الحجاز - 

برج امون - -

162 - سيفورسيليا للمقاولت العامة والتوريدات العمومية Sevorselya شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81675 ورقم قيد  198377    مركز عام  عن - توريد الملبس 

الجاهزة والقمشة والجلود الطبيعية والصناعية والدوات الكهربائية والورق والكرتون والبلستيك  وقطع غيار 

السيارات ومستلزمات الفنادق والمواد الغذائية واكسسوارات المحمول والدوات والمستلزمات الكتابيه  والمكتبيه 

وأجهزة الحاسب اللي والرخام والسيراميك وأدوات السباكة الصحيه والمستلزمات والجهزة الطبيه )عدا  

الدوية( ومستحضرات التجميل والثاث الخشبي والمعدني والزجاجي وجميع أنواع المعادن ومستلزمات 

المصاعد  ومستلزمات التكييف ومواد البناء والعدد واللت والخرسانة الجاهزة وقطع غيار ومستلزمات الحاسب 

اللي.  - التوريدات العمومية.  - الصيانة المتنقلة للسيارات وقطع غيارها.  - المقاولت العامة ومقاولت إنشاء 

المباني.  - مقاولت أعمال الحفر والردم.  - القيام بأعمال التشطيبات والديكورات.  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 القاهرة غرفة 4 - من 

الشقة 4 بالدور الثاني - 32 ش احمد الزمر -

163 - ايجي ستار للصناعات البلستيكيه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    81676 ورقم قيد  198378    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير البلستيكيه من 

البولي بروبلين  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 القليوبية 2ش علي افندي - عرب ابو الغيط -

164 - داكتن للصناعات الهندسية Ducten Steel For Engineering Industries شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81677 ورقم قيد  198379    مركز عام  عن • 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوزيع وتوريد  

المستلزمات واللوحات الكهربائية ومكوناتها.  • اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  • المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة.  • التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في 

شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  • 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية.  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 القليوبية الدور التاسع - برج الهنا - ش الملحانى -
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165 - أى دف لتكنولوجيا المعلومات I Dev Information Technology شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81683 ورقم قيد  198380    مركز عام  عن 

-تجارة وبيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماته وقطع غياره وبرامج الحاسب اللى.  -اقامه وتشغيل مركز لخدمه 

وصيانه التليفون المحمول والكمبيوتر واللب توب  -تصميم وتطوير برامج الكمبيوتر والمعدات اللزمه للمراكز 

الخدمية.  تقديم خدمات النترنت السحابى واستضافه وتصميم المواقع اللكترونية.  - 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  - إقامة وتشغيل وصيانه شبكات نقل الصوت 

والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي  ترخيص من الجهات المعنية.  - 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.  •الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل 

المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  •التوكيلت 

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

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

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

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

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 16 ش ابراهيم شوقى -

166 - كونسيستنسى للتسويق العقارى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

81685 ورقم قيد  198381    مركز عام  عن - 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عقار 28 - الدور الرضي - 

شقة 4 - عمارات بنك السكان والتعمير -

167 - ترجير للستشارات العقارية TREASURE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81687 ورقم قيد  198382    مركز عام  عن التسويق العقاري  تقديم 

الستشارات الهندسية والعقارية )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 ( .  

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 و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 9 - الدور الثاني - رقم 18 - منطقة 8 - 

اللوتس الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة

الجديدة - أول -
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168 - إسكان تامر فهمى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81704 

ورقم قيد  198389    مركز عام  عن - الستثمار العقارى  - التطوير العقارى  - شراء وبيع وتأجير واقامة 

الوحدات الدارية والسكنيه والفندقيه  - شراء وبيع وتقسيم الراضى بغرض البناء عليها ومدها بالمرافق 

الساسيه ) كهرباء - مياه - صرف (  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 القاهرة 8 عمارات العبور -صلح سالم -

169 - فاميلى للرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

81705 ورقم قيد  198390    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام 

والجرانيت  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 القاهرة 1 شارع 500 -المعادى الجديدة -

170 - الحسم للستثمار العقاري شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    81707 ورقم قيد  198391    مركز عام  عن الستثمار 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 4ش محمد 

عبدالحليم عبدا - متفرع من ش حسنين هيكل - شقة 4 - الحي السادس -

171 - جولد بيزنس أنفستمنت للحجار الكريمة GOLD BUSINESS INVESTMENT Co. شركة  

رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81725 ورقم قيد  198392    

مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017 : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الذهب والمجوهرات 

والمصوغات الذهبية والمشغولت من فضة والحجار الكريمة وشبه  الكريمه. ول يتم مزاولة النشاط ال بعد 

الحصول على الموافقة اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. 

إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. تجارة الجملة والتجزئة فى 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. 

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 القاهرة 35 عمارات العبور
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172 - ريكتانجل للخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81726 ورقم قيد  198393    مركز عام  عن * الخدمات البترولية المساندة 

لعمليات الحفر والستكشاف , وتشمل: الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي. صيانة آبار البترول وتنشيطها. 

صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية. حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول. 

العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  معالجة السطح من الترسيبات. الخدمات المتعلقة بإنزال 

مواسير التغليف وأنابيب النتاج. انشاء ومد خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز  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 القاهرة 3 ش 

ابراهيم ابوالنجا -الحى السابع

173 - اليفن اليفن لدارة الصول العقارية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    81731 ورقم قيد  198394    مركز عام  عن التسويق العقارى وادارة الصول العقارية.  

الوساطة العقارية  التطوير 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 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 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 القاهرة 47 ش رمسيس - الدور الثالث مكتب 42 -

180 - التدوير الخضر للموارد المستدامة Cycle green for sustainable resources شركة  رأس 

مالها 10,000,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    81991 ورقم قيد  198417    مركز 

عام  عن اقامة وتشغيل مصنع  - لعادة تدوير المخلفات وتحويل الورق ومكونات محطات طاقة الرياح وانتاج 

الهيدروجين الخضر  - لتصنيع خليا الطاقة الشمسية  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 القليوبية المبنى BB -الدور F2-مول افنيو -

253 - بايرو للتطوير العقارى PYRO Real Estate Development شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82427 ورقم قيد  198511    مركز عام  عن 

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  التطوير العقارى  الستثمار العقارى  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة ادوات ومسلتزمات الدفاع المدنى ) أجهزة  مكافحة واطفاء الحرائق (  

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 المنوفية قرية الخطاطبة - بجوار شركة دلتا مصر -

266 - بروجريسف اربن للمقاولت Progressive Urban شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82444 ورقم قيد  198524    مركز عام  عن 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 

القاهرة 66 شارع احمد زكى -

Page 113 of 1616 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

174 - تريندى ميديا اجنسى للحلول اللكترونيه Trendy Media Agency شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81733 ورقم قيد  198395    مركز عام  عن  

نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  .  - إقامة 

شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  

المعنية .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية 

بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.   نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - إقامة و تنظيم 

المعارض )فيما عدا السياحيه( و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض 

على حده  - الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  • مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة مكتب رقم ) R09 ( الكائن 

بالطابق الرابع من العقار رقم 86 شارع عباس العقاد -

175 - لشيز دينا الذهب Lashes Dina ElDahab شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    81734 ورقم قيد  198396    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز 

تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتى سنتر (  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 القاهرة 20 ش مصطفى حلمى-متفرع من ش اسحاق 

يعقوب-النزهه -

179 - كرون كميكال Crown Chemical شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-06 

برقم ايداع    81987 ورقم قيد  198414    مركز عام  عن •اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات 

التجميل.  •اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  •التصنيع لدى الغير للمنظفات.  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 القاهرة القطعه رقم 830 

- منطقة الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية -

العين السخنه - التجمع الثالث
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176 - امباير فارماسيوتيكال كومباني EMPIRE PHARMACEUTICAL COMPANY شركة  رأس 

مالها 10,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81735 ورقم قيد  198397    مركز عام  عن 

• انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات  

والجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية  

ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات  

والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة 

والتصنيع  لدى الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية (فرنشايز).  • إقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور 

ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية 

ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة 

الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص (عدا الستعلم 

الئتماني).  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات (مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها).  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات 

الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  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 القاهرة 8 شارع عبد 

العزيز عتيق - النزهة الجديده -

177 - الضاءة والظل محمود فؤاد Light & Shadow Mahmoud Fouad شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81741 ورقم قيد  198400    مركز عام  عن 

النتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية والذاعية  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة 

من صوت وصورة وبيانات .  - التصالت وخدمات النترنت  إقامة وتنظيم الحفلت العامة والمهرجانات  

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - تصوير الفيديو )عدا التصوير تحت الماء(  - 

كتابة السيناريو والخراج  - اعمال الجرافيك والمونتاج واعمال الدبلجة  - التسويق فيما هو مسموح به قانونا   - 

بيع معدات النتاج  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 القاهرة شقة 62 - عمارة 1 - مجموعه 13 - مدينتي -

178 - بناء الثقة لدارة الصول العقارية شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    81854 ورقم قيد  198410    مركز عام  عن الستثمار والتطوير والتسويق العقارى .  -ادارة 

المشروعات  -ادارة الصول العقارية  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 القاهرة 145 فيل البنفسج 3-الدور الرضى-التجمع الول
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181 - شوف اوبتيكس للتجارة Shoof Optics شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    81992 ورقم قيد  198418    مركز عام  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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.  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في 

ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  تجاره الجمله والتجزئه للنظارات الطبية و الشمسية والعدسات 

اللصقة الطبية والملونة بالمناطق النائية والمجتمعات  العمرانية الجديدة.  انشطة من خارج قانون 72 :   

التوريدات العمومية .   التجارة اللكترونية عبر النترنت .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة وحدة ادارية بمبنى الحرم اليونانى 171 ش التحرير 

- باب اللوق -

Knowledge Foundation For Education  (182 - نولدج فاونديشن للخدمات التعليمية

Services)K.F.E شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

81993 ورقم قيد  198419    مركز عام  عن •إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس  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 القاهرة 76 ش الثورة -

183 - بى اتش اى محدودة للتعليم B.H.I. Limited شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    81994 ورقم قيد  198420    مركز عام  عن انشطة من داخل قانون 72 :   

انشاء او اداره او تشغيل المدارس .   انشطة من خارج قانون 72 :  استغلل العلمات التجارية ) الفرانشايز( .  

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 

القاهرة وحده رقم 407 الدور الرابع - مبنى رقم B07 - التجمع الخامس -

184 - محمد خالد رغفان وشريكه شركة  رأس مالها 1,100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    81995 ورقم قيد  198421    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية .  - وتعبئة وفلترة الزيوت وزيت الزيتون وتصنيع معجون الطماطم )

الصلصة ( والطحينة والحلوة .  - وتصنيع وتخليل جميع انواع المخللت والزيتون وتخليل وعصر وطبخ 

وتجفيف وتجميد وتشميع وتركيز الخضر والفاكهة  والبقوليات .  - وتعبئة وتغليف كافة منتجات الشركة.  : 

انشطة من خارج قانون 72  - التصدير .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مبنى الكائن فى منطقة الخطاطبة - الطريق 

الصحراوى - الخطاطبة بحد 2ك خارج الزمام -
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185 - سافاير للستيراد والتصدير Sapphire شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    81996 ورقم قيد  198422    مركز عام  عن الستيراد والتصدير وعلى 

الخص استيراد وتصدير البتروكيماويات ومستحضرات التجميل  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.  

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 القاهرة شقة 42 - الدور الرابع - عمارة 7 - بلوك 5 - الحي العاشر -

186 - درسن للحاق العمالة بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    81999 ورقم قيد  198424    مركز عام  عن - الحاق العمالة بالخارج  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 القليوبية الدور السابع - 

برج الهدى الطبى - قليوب البلد - ش/ اسكندر -

187 - المميز لتوريد المواد الغذائية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82000 ورقم قيد  198425    مركز عام  عن توريد الدواجن الحية والمبردة والمجمدة ومنتجاتها  توريد 

المواد الغذائية  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 القاهرة 4 عمارات هيئة التدريس-الدور 12 شقة 3 - العباسية -

188 - عبوات للتجارة والتوزيع Packages For Trade And Distribution شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82001 ورقم قيد  198426    مركز عام  عن -

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات العمومية.  - التصدير.  - تصنيع وتعبئة منتجات 

بلستيكية وورقية ومنظفات صناعية لدي الغير.  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 القاهرة 49 ش كورنيش النيل -

189 - العزب للتدريب والتنمية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82002 ورقم قيد  198427    مركز عام  عن •اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد 

البشرية.  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 القاهرة 81 ش محمد مقلد - مصطفى النحاس -
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190 - ووركر لخدمات النظافة Worker شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    82003 ورقم قيد  198428    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة ومكافحة الحشرات والقوارض 

للمبانى والمنشات.  إدارة وتشغيل المراكز التجارية.  التوريدات العمومية.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  إدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات )الثابتة(.  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 القاهرة 55 عائلى - قطاع المستثمرين 

الجنوبية - التجمع الخامس -

191 - أكتاجرى للتجارة Actagri Trading شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    82004 ورقم قيد  198429    مركز عام  عن 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.  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  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 

- )by the water way-5A (الدور الثانى - مول- DT10 القاهرة وحدة رقم

192 - بام للعشاب والنباتات العطرية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    82005 ورقم قيد  198430    مركز عام  عن : أنشطة داخل قانون 72  اقامة وتشغيل محطة لفرز 

وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمنتجات الغذائية  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الزيوت وعجائن النباتات 

العطرية والعشاب والنباتات العطرية  تجاره الجمله والتجزئه بإحدي المناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  : أنشطة خارج قانون 72  -التصدير والتوريدات العمومية والتوكيلت التجارية  -التصنيع لدى الغير  

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

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

المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة شقة رقم 73 غرفة ) 1( عمارة 2 عمارات العبور 

-ش صلح سالم -
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193 - إيجيبت فور يو للفنادق ويخوت السفارى Egypt For You For Hotels and Safari شركة  

رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82006 ورقم قيد  198431    

مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال 

المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه 

من الطاقه اليوائيه للمشروع  - السياحة البيئية, وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور 

والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية  المتميزة .  - أقامه وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل 

مستواها عن ثلثه نجوم  أقامه وتشغيل يخوت السفارى على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  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 البحر 

الحمر 44 شارع الشيراتون -امام مدرسة جمال نظيم -
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194 - ايتامكو للتصنيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82007 

ورقم قيد  198432    مركز عام  عن : -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية والخزانات  

المعدنية والصاج والمسامير والسوست واليايات والسطمبات والصواميل والفورم وتصنيع الماكينات وألت 

وخطوط  النتاج واجهزة التعبئة والتغليف ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء 

المعدنية المغذية  لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم المطبخ )الواني والحلل( من المعادن واللومنيوم وتصنيع 

وتجميع وحدات التكييف  والتبريد والتجميد والبطاريات والجهزة الكهربائية المنزلية بأنواعها وأدوات المائدة 

والدوات المطبخية والجرارات  الزراعية وجرارات الطرق للمقطورات.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الكيماوية والبلستيكية ونفخ وحقن البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير  والرولت والعبوات 

والصناديق البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد  اللصقة 

والغراء وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة.  • 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وتجهيز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج 

والصباغة  وتصنيع حقائب اليد من جلود أو أقمشه بكافة أنواعها وتصنيع الحذية والشنط والملبس 

والمستلزمات الجلدية  ومستلزمات الحذية من اللدائن.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع 

أنواع المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت والشيكولتة  والجبن واللبان والقشطة والسمن والزبدة ولبن 

البودرة وسكر الدرة والكاكاو ومحضراتة والزيوت العطرية.إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب 

وشباك وقواطيع وبرور واجهاتPVC وتشكيل وتقطيع وشطف وحفر وصنفرة الزجاج والمرايات والسيكوريت 

وزجاج المائدة بجميع أنواعة.• إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور والمناديل الجافه 

والمبلله وحفاضات الطفال والمنتجات  المطاطية والقفازات والكواشف الشخصية.  • إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع  لب الورق.  • 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )عدا السمنت( والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط 

والحجار  وتصنيع الدوات الصحية والكوالين والمنتجات الزجاجيه المنزلية والزجاج بكافة انواعة واشكاله.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب MDF وخشب القشرة المنشورة والصفائح والثاث المنزلي والمكتبي 

والفندقى بجميع أنواعة والواح البلكاش.• إقامة وتشغيل المراكز التجارية فى المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  التطوير العقارى.  إقامة وتنظيم 

المعارض فيما عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(.  - مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  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 القليوبية الدور الول - عقار 2 - الحى 

الخامس -

241 - ميابيل للمطاعم Miabella شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82401 ورقم قيد  198498    مركز عام  عن تشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت  والتيك اواى.  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 البحر الحمر فيل A1-منتجع عمر 

اليمانى - شمال الحياء - ثان الغردقة - -

Page 120 of 1616 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

195 - رينو دينامكس للنشاءات الحديثة Rhino Dynamics For Modern Constructions شركة  

رأس مالها 102,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82009 ورقم قيد  198433    مركز 

عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة والكهربية والميكانيكية والكهروميكانيكية.  القيام باعمال 

النشاءات.  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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  •

التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.  التصدير  اعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية ودراسات الجدوى للمشروعات  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 القاهرة شقه رقم 1 الكائنه فى الشباب الجنوبى - عماره رقم 

139 - التجمع الول - -

196 - كبستون للتجارة العامة والتوزيع شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    82010 ورقم قيد  198434    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

- التوريدات العمومية.  • اقامة او تشغيل وادارة الجراجات المتعددة الطوابق سواء كانت تحت سطح الرض او 

فوق الرض وعدادات تنظيم  انتظار السيارات .  • 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 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 القاهرة 109 محلية 5 التجمع الثالث -

197 - فى - دبليو للتوريدات V.W شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82013 ورقم قيد  198436    مركز عام  عن -تجارة قطع غيار السيارات  - تقديم خدمة النقاذ السريع 

للسيارات  -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 القاهرة 1 ش اسامه وهدان خلف مركز التدريب -ش جسر 

السويس -

198 - مختار جمال مختار وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82016 ورقم قيد  198437    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات بكافة انواعها 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3شارع عبدالرحمن رشدى - النزهة -

248 - طيبه ستورز لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 800,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    82418 ورقم قيد  198506    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  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 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 القاهرة 26 شارع مصطفى صفوت -
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199 - الفيومى للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82019 ورقم قيد  198438    مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات واللت الهندسيه  - اقامه وتشغيل 

مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه والغزل والنسيج  - اقامه 

وتشغيل مصنع محطه لفرز وتدريج وتشميع ونعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه والخشاب  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع السيارات وقطع غيارها  - تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, 

والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير 

والتوريدات العموميه  - التطوير العقاري  " مع افراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون 

الستثمار  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 المنوفية شقه 6 -قطعه 24 محور خدمات الحى الثانى -

200 - كاميون للنقل الذكى Camion شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم 

ايداع    82032 ورقم قيد  198439    مركز عام  عن النقل البري للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري 

للركاب والبضائع)الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او  خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  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 .  تصميم وادارة تطبيقات الهاتف المحمول  

التسويق اللكترونى عبر النترنت  التسويق لكافة المنتجات المسموح بها قانونا  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 القاهرة فيل 26 - الدور 

الثالث- المنطقة السادسة - الحى الول-شارع 1 - التجمع الخامس-

246 - اوبتينت إيجبت للتجاره Optinet Egypt For Trading شركة  رأس مالها 1,500,000.000 

قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82415 ورقم قيد  198504    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع 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 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 القاهرة 12 د جمعية العاملين بحى المعادى من شارع 

الخمسين زهراء المعادى
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247 - اس او بى للتوريدات شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82416 ورقم قيد  198505    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 

القاهرة 261 ش شبرا مصر -ناصية عبدالكريم سليمان -

201 - كودو سبكترم ايجيبت تكنولوجيز Kudu Spectrum Egypt L.L.C شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82046 ورقم قيد  198442    مركز عام  عن 

انشطة قانون 72 لسنة 2017: صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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. النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني. انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017: توريد الجهزة 

الطبيه .اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب وتأهيل الموارد البشرية. مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار 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 القاهرة وحدة رقم 1 - الدور الثاني - 85 شارع 9
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205 - داي توداي للستثمار السياحي DAY TODAY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    82082 ورقم قيد  198446    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :   الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

أقامه وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم  إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية 

متكاملة الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي وتأمينها, بشرط الحفاظ على البيئة  النهرية من التلوث ومن أخطار 

الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة, وأل تقل الطاقة الستيعابية  لكل منها عن عدد 24 

فندقا عائما .  اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة 

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, فيما يخص المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة  الطيور 

والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة, وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.   انشطة 

خارج قانون الستثمار 72 :  الوساطة في انهاء الجراءات الدارية امام الجهات غير الحكومية  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 البحر الحمر شقة 6 - الدور الثاني - 

عمارة 99 - مجمع البنوك - الكوثر -
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202 - سارى للتجارة والستيراد والتصدير شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    82047 ورقم قيد  198443    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا . التوريدات العمومية. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا 

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

2008. تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. تربية 

جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. 

إقامة المزارع السمكية . الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها .  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 . إقامة شبكات 

نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية 

ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول. 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. تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل : صيانة آبار البترول وتنشيطها . صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية. حفر آبار 

المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول . العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة . معالجة 

السطح من الترسيبات. الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج .  الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي . الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل 

المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل. 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 برج المل شقة 405 -ابراج 

الخليج-ش البحر العظم

227 - لوجانو لتصنيع وتوريد الملبس الجاهزة  ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    82193 ورقم قيد  198473    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة.  توريد الملبس الجاهزة.  إعداد تصميمات الملبس الجاهزة.  التوريدات العمومية.  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  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 القاهرة شقة 301 - الدور الثالث بعد الرضى - عقار 16 أ 

- ش 26 يوليو -
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203 - جيمستون للتخطيط العمرانى Gemstone Urban Planning شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82061 ورقم قيد  198444    مركز عام  

عن انشطة داخل قانون 72: تجاره الجمله والتجزئه للملح الصناعيه والمواد الغذائية ومواد البناء والتشييد 

باحدي المناطق النائية او المجتمعات  العمرانية الجديده استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

اللبان أو التسمين أو اللحوم. اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , 

واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات 

المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع . اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجهيز مستلزمات المواد الغذائية )

ورقائق اللومنيوم والرقاذق الورقيه والكالينج فيلم وورق الزبدة واكياس الحفظ والكياس الحرارية والمفارش ( . 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بلط النترلوك والطوب السمنتي  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع 

المنتجات الخشبية من ابواب وشبابيك ومطابخ واساس منزلي بكافة انواعة الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها . 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. 

تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم. مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط 

أل يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية. مشروعات 

السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل. انشطة خارج قانون 72: الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين 

والقانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.المقاولت العمومية . التوريدات العمومية. إقامة و تنظيم المعارض )عدا 

السياحيه(و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده . مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة مبنى 95 ش البنوك -القطاع 

الول-التجمع الخامس
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204 - كونتيسنا جروب للصناعة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82080 ورقم قيد  198445    مركز عام  عن أنشطة من قانون 72 لسنة 2017 :   -إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتشكيل وتشغيل القطاعات الهندسية والمعدنية وألواح الصاج والسقلت المعدنية  والخزانات المعدنية 

والصاج والمسمامير والسوست واليايات والسطمبات والصواميل والفورم وتصنيع وصيانة  الماكينات وألت 

وخطوط النتاج واجهزة التعبئة والتغليف ومعدات الرفع والمناولة وقطع الغيار وتصنيع النجف والجزاء  

المعدنية المغذية لصناعات مختلفة وتشيكل لوازم المطبخ ) الواني والحلل ( من المعادن واللومنيوم وتصنيع 

وتجميع  وحدات التكييف والتبريد والتجميد والبطاريات والجهزة الكهربائية المنزلية بأنواعها وأدوات المائدة 

والدوات المطبخية  والجراجات الزراعية وجراجات الطرق للمقطورات  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الكيماوية والبلستيكية نفخ وحقن البلستيك وإنتاج الكياس والمواسير و  الرولت والعبوات  و 

الصناديق البلستيكية ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع شرائط ذاتيه اللصق من البلستيك والمواد اللصقة والغراء  

وتصنيع وخلط وتعبئة الدهانات والملونات والكيماويات والمنظفات ومنتجات الفايبر جلس المختلفة  -إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز وتجهيز القمشة والملبس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج والصباغة  

وتصنيع حقائب اليد وما شابهها من جلود أو أقمشه بكافه أنواعها وتصنيع الحذية والشنط والملبس 

والمستلزمات  الجلدية ومستلزمات الحذية من اللدائن  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع 

المواد الغذائية وتصنيع العصائر والبسكويت والشيكولتة  والجبن واللبان والقشطة والسمن والزبدة ولبن البودرة 

وسكر الدرة والكاكاو ومحضراتة والزيوت العطرية   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللوميتال باب و 

شباك و قواطيع و برور واجهات PVC وتشكيل وتقطيع وشطف   وحفر و صنفره الزجاج و المرايات 

والسكورييت وزجاج المائدة بجميع أنواعة  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والعطور 

والمناديل الجافه والمبلله والبامبرز والمنتجات المطاطية  والقفازات والكواشف الشخصية  -إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الصناديق والعلب الورقية والكرتونية السادة والمطبوع وتصنيع الكرتون المضلع وتصنيع  لب الورق  -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء والطوب والنترلوك والرخام والجرانيت والبلط والحجار )عدا خام 

السمنت(  وتصنيع الدوات الصحية والكوالين والمنتجات الزجاجيه المنزلية والزجاج بكافة انواعة واشكاله   -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب الMDF وخشب القشرة المنشورة والصفائح والثاث المنزلي والمكتبي  

والفندقى بجميع أنواعة والواح البلكاش  -اقامة وتشغيل المراكز التجارية باحدي المناطق النائية او المجتمعات 

العمرانية الجديده   انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  -التطوير العقارى  -اقامة وتنظيم المعارض التجارية 

والدارية )عدا السياحية( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.  - إقامة الوحدات السكنية 

والتجارية والدارية.  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القليوبية وحدة 30 ش سنتر الحجاز - الحى الول -

206 - الشايب لتكنولوجيا المعلومات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82083 ورقم قيد  198447    مركز عام  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إدخال البيانات 

علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .   انشطة من خارج قانون  72 :  التجارة اللكترونية عبر النترنت .  

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 

القاهرة 74 ميدان المطرية - المطرية العمومى -

Page 127 of 1616 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

207 - ارراي للتكنولوجيا ونظم المعلومات ARRAY شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع    82084 ورقم قيد  198448    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت 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 .  - المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  .  - 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.  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 القاهرة شقة 3 بالعقار 

رقم 28 شارع مكرم عبيد -

208 - هاشتاج للخدمات السياحية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82085 ورقم قيد  198450    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او 

تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف 

اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية.  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 القاهرة شقة رقم 2 - عمارة رقم 11 - مربع 1179 - شيراتون المطار )شارع 

سيد زكريا( اول

الملتقى العربى - بجوار البنك الهلى المصرى -

THIRTY FIFTY FIVE FOR ORGANIZING  209 - ثيرتي فيفتي فايف لتنظيم الدورات التدريبية

TRAINING COURSES شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82087 ورقم قيد  198452    مركز عام  عن اعداد وتنظيم البرامج والدورات التدريبية  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 

القاهرة مجموعة 67 - عمارة 21 - شقة 51 - الدور الخامس - مدينتي - القاهرة الجديدة - أول -
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210 - بوتلز لونج لدارة المطاعم والكافيهات  Bottles Lounge شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82089 ورقم قيد  198453    مركز عام  عن تشغيل وادارة 

المطاعم والكافيهات )عدا العائمة(  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 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 القاهرة 5 شارع الصناعة من شارع 

عباس العقاد - الدور السابع -

Jude El-nassem For Transportation And  211 - جود النسيم للنقل والشحن الدولى

International Shipping شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82090 ورقم قيد  198454    مركز عام  عن - الشحن والنقل البرى الداخلى والدولى للبضائع )عدا النقل 

السياحى(.  - الشحن البحرى و الجوى .  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل 

البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - التوريدات العمومية.  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 القاهرة عمارات السكان - 11 شارع رابل -

212 - كشك فيرنتشر ستايل لتصنيع الثاث KESHK FURNITURE STYLE شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82094 ورقم قيد  198456    مركز عام  عن 

نشاط قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلي والمفروشات بجميع أنواعه  نشاط 

خارج قانون 72 لسنة 2017  - توريد وتركيب الثاث والمفروشات بكافة أنواعه  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة بركه النصر - شارع البلستيك - بجوار ثلجه 

ابو عوف -

 EL RIFAI for Export And General Supplies 213 - الرفاعي للتصدير والتوريدات العمومية

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82097 ورقم قيد  198457    

مركز عام  عن التوريدات العمومية والتصدير  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 القاهرة مكتب )RI7( عقار رقم 86 شارع عباس 

العقاد-مدينة نصر أول -
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267 - طوق الصحه للتجارة Embrace Health for Trading شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت 

فى   07-12-2022 برقم ايداع    82447 ورقم قيد  198525    مركز عام  عن تجارة مستحضرات 

التجميل  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 القاهرة 240 ش كورنيش النيل -

269 - الحنان للستضافة ورعاية كبار السن شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    82454 ورقم قيد  198527    مركز عام  عن اقامة وتشغيل دور لرعاية كبار السن والمسنين.  

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 القاهرة 5 ب ش دسوقى الجوهرى متفرع من جاد المولى -

270 - دبليو ايه فى اي للستشارات الدارية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    82459 ورقم قيد  198528    مركز عام  عن تقديم الستشارات الدارية)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 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 القاهرة شقة 16 الدور السابع - 17 شارع كليوباترا - 

الكوربة - هليوبوليس -

271 - هريزون للستشارات البيئية Horizon for Environmental Consulting HEco شركة  رأس 

مالها 250,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82464 ورقم قيد  198529    مركز عام  

عن - اعداد دراسات تقييم التأثير البيئي  - تقديم الستشارات في مجال البيئة )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 فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  - إجراء القياسات والتحاليل 

البيئية  - اعداد وتصميم تقنيات مكافحة ومعالجة التلوث  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 القاهرة شقه 38 -14 عمارات العبور صلح سالم - 

الدور 4 -

272 - واي زد اوت سورسينج لتحصيل الديون Y Z Out Sourcing شركة  رأس مالها 200,000.000 

قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82466 ورقم قيد  198530    مركز عام  عن تحصيل الديون )عدا 

التخصيم(  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه 

و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 القاهرة 5شارع 152 -
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268 - نادية الحسيني ابراهيم وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    82453 ورقم قيد  198526    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017 :  - اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع السفنج الصناعي  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وصيانه طلمبات ومعدات المياه 

والصرف الصحي  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه 

المواد الغذائيه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات 

البلستيكيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسيه  - اقامه وتشغيل مصنع لنشر 

وجلى الرخام والطوب السمنتى  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة وملبس 

الطفال والصباغه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحذيه 

والجلود  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحذيه والجلود  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث)معدنى وخشبى(  

- اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الومنيوم واللوميتال  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحيه  - اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع النجف وقواطع معدنيه  - اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع كافه انواع العلف  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه السمده والمبيدات السائله والبودره  - 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه والجهزة المنزلية 

والكهربائية ولمبات الليد  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتعبئه 

وتبريد الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية بكافة أنواعها   

-إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم)b.o.t(سواء كانت 

تحت    سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام.b.o.t  قامه وتشغيل المراكز التجاريه 

فى المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  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  - إعداد 

الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية 

للمشروعات.  - إنشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  - التسويق والترويج 

لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  - إنشاء مباني 

مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت 

بداخلها.  -أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها 

وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

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

البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  -تربية الخيول.  -الهندسة الوراثية في المجالت النباتية 

والحيوانية.  -تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج ومواد التعبئة والتغليف 

والصناعات الغذائية  والعطور والزيوت بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  انشاء او اداره او 

تشغيل المدارس   نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017 :  -إقامة وتشغيل وادارة مركز خدمة وصيانة السيارات.  

- اقامه و تشغيل و اداره المخازن و المستودعات)عدا مخازن الكيماويات الخطره(.  -مقاولت بناء مجمعات 

صناعية وورش صناعية.  -التطوير العقارى.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 4 - الدور الثاني - مول المصطفى -
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273 - جورجيا للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82470 ورقم قيد  198531    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط 

وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله 

والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف 

الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات 

الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات 

الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع 

الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ 

للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه 

للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه  -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -

التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  

-اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح 

التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنظفات الصناعية والصابون السائل  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  - 

اقامة وتشغيل مخبز الى.  - إقامة وتشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - 

تجارة الجملة وتجارة التجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - اقامة وتشغيل سلسل امداد 

في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, 

والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  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 القاهرة 103 عماره 10 - الحى الثامن - المنطقة 

السادسة -

274 - ر.م لخدمات التبريد R.M Cool Services شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82475 ورقم قيد  198533    مركز عام  عن تجارة الجهزة الكهربائية 

والمنزلية .  ادارة و تشغيل مركز لخدمة وصيانة الجهزة الكهربائية والمنزلية وعلى الخص اجهزة التكييف .  

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 القليوبية برج 5 المركز التجارى العالمى - شارع عبد الرحمن رافع - الحى الول -
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275 - دكاجون جروب للتوكيلت Decagon Group شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82595 ورقم قيد  198535    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  إدارة 

المشروعات .  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التوكيلت التجارية .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

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.  

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 القاهرة 37 شارع عباس العقاد -

276 - فيرا كازا للسقف المعلقه و التصميمات الهندسيه و الديكور شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   07-12-2022 برقم ايداع    82598 ورقم قيد  198536    مركز عام  عن - المقاولت العامة و 

المتخصصة و المتكاملة  -التوريدات العموميه  -مقاولت اعمال التشطيبات و الديكور  - اعداد التصميمات 

الهندسيه  -توريد خامات السقف المعلقه و مستلزمات الديكور و التشطيبات  -تشكيل المعادن لدى الغير  -

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  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 القاهرة شقه ادارى 101 - الكائنه بالدور 10 العقار 9 

و - ابراج سما القاهره- الطريق الدائرى -

الهضبه الوسطى -

277 - أل تو أم للتوريدات وتجارة الحديد L 2 M شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82601 ورقم قيد  198537    مركز عام  عن - المقاولت العامه  - التوريدات 

العمومية  - مقاولت اعمال المبانى والتشطيبات  - مقاولت اعمال الحفر والردم  - ايجار واستئجار السيارات 

والمعدات )فيما عدا التأجير التمويلى والنقل السياحى والليموزين(  - توريد وتجارة مواد البناء والحديد والمواد 

الغذائية ومستلزمات المصانع ومستلزمات التكييف والجلود الطبيعيه  والصناعيه والعدد واللت والدوات 

والكيماويات والجهزة العلمية ومستلزمات الديكور والسمنت والزلط والرمل والسن  والخرسانه الجاهزة والمواد 

الغذائية والصاج والكروم والستانلس والنحاس واللومنيوم وجميع الورق والكرتون وجميع  انواع البلستيك 

والملبس الجاهزة والقمشه والدوات الكهربائية واداوت السباكه وقطع غيار السيارات والمعدات  واجهزة 

الكمبيوتر واجهزة المحمول ومستلزماته وجميع انواع الخشاب والثاث المعدنى والخشبى والزجاجى والدوات  

المكتبيه وجميع انواع المواد الخام ومستلزمات الفنادق وقطع غيار ومستلزمات الكمبيوتر والرخام والسيراميك  

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 القاهرة 30 الحى الثامن -مدينة نصر اول -

290 - لوكسفين للتصدير Luxsvn شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82699 ورقم قيد  198556    مركز عام  عن -التصدير  -التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  -التصنيع لدى الغير  -التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت  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 القاهرة الدور الثالث - 

شقة 23-191 ب- ش العروبة
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278 - بروفيشنال دى سى لتحصيل الديون Professional D C شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   07-12-2022 برقم ايداع    82603 ورقم قيد  198538    مركز عام  عن - تقديم خدمات تحصيل 

الفواتير .  - الستعلم الميدانى عن الشخاص والشركات فيماعدا التصنيف الئتمانى .  - تحصيل الديون 

فيماعدا التخصيم .  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  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 ( .  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير 

مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(.  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 القاهرة 3شارع ايهاب عزت - الحى العاشر - اول -

279 - ايرو جيت سيرفيسز شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82608 ورقم قيد  198539    مركز عام  عن الوكالة عن شركات الطيران.  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 القاهرة شقة 3 - الدور 

الول - العقار المقام على قطعة رقم 7 - بلوك 34 - المنطقة التاسعة - شارع

مصطفى النحاس -

280 - دارك للستثمار التجارى Darak For Commercial Investment شركة  رأس مالها 

1,200,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82610 ورقم قيد  198540    مركز عام  عن 

التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  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 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 القاهرة 41 أ شارع المراغى تقاطع شارع راغب -

281 - هارينسيا للمقاولت شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82612 ورقم قيد  198541    مركز عام  عن المقاولت العامه و المتكامله و المتخصصه  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 

القاهرة 24 أ ش حموى -حدائق حلوان -
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282 - هانى محمد احمد عبدالفتاح وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    82619 ورقم قيد  198545    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بكافة انواعها )خراطيم الرى-مستلزمات الرى بالتنقيط( ومواسير  البلستيك  

اقامة وتشغيل مصنع لتكسير المنتجات البلستيكية بكافة انواعها  اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير البلستيك  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع عبوات الزجاج البلستيكية واغطية الزجاجات والبرطمانات والجركن ووصلت 

السباكة  )كوع-وصلة-جلبة- تى (  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه ومستلزمات التعبئة والتغليف  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  اقامة وتشغيل مصنع 

محطة لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  اقامة وتشغيل مصنع لعصر واستخلص 

وتكرير الزيوت وزيت الزيتون وتصنيع المخللت بكافة انواعها  أنشطة من خارج قانون الستثمار  التوريدات 

العمومية  التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعة 142 - المنطقة الصناعية السابعة -

283 - اى.إم.أر يونيتد لخدمات رجال العمال E.M.R United For Businessmen services شركة  

رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82623 ورقم قيد  198546    مركز عام  

عن - تقديم الستشارات المالية)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 ( .  - تقديم خدمات 

رجال العمال من )فاكس-تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر(  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 القاهرة شقة 648 الدور السادس - عقار 

35 /45  ميدان ابن الحكم - ناصية طومان باى -

284 - هند التميز للتدريب والتطوير للخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82625 ورقم قيد  198547    مركز عام  عن • تملك أو إدارة أو تشغيل 

المدارس.  • اقامة وتشغيل وادارة دور الحضانة للطفال.  -اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و 

تدريب الموارد البشرية وإعداد الدورات التدريبية في مجال وتنمية  مهارات حفظ القران وعلومة والرشاد 

السري وتعديل السلوك وفى مجال الحساب الزهنى وادارة العمال.  • اقامة وتشغيل وادارة مركز متخصص 

لتدريب للطفال الطبيعيين وذوي الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم  لغة التخاطب.  - التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - إقامة و تنظيم المعارض )عدا السياحية ( و 

المؤتمرات و الحفلت العامة والمهرجانات 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 ,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 المنوفية عقار بجوار مسجد النور- طريق الراهب - ميت مسعود -

285 - محمد سامى عبدالمجيد محمد Mohamed Samy شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82627 ورقم قيد  198548    مركز عام  عن تأجير قاعات الفراح )فيما عدا 

التأجير التمويلى(.  تنظيم المؤتمرات والحفلت 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 القاهرة اطلس 3 - بلوك 179 - امام مسجد الرحمن 

علم القرآن -
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286 - بلك ايلز للخدمات العلنيه Black Eels شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82636 ورقم قيد  198550    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  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 القاهرة 15 شارع 17 حى الدبلوماسين -الهضبة العليا -

287 - اكس بورتال للستثمار التجارى Exportal شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82639 ورقم قيد  198551    مركز عام  عن التجارة العامة وتجارة الجملة 

والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التجارة اللكترونية عبر النترنت.  استغلل العلمات التجارية )

الفرنشايز(.  تقديم الستشارات الدارية 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 ولئحته 

التنفيذية ( .  تنظيم المعارض )فيما عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  إنشاء وتسويق التطبيقات اللكترونية.  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 

 E2 ( وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم

(-عقار رقم 3 شارع مكرم عبيد -

288 - المستحيل للمقاولت والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    82642 ورقم قيد  198552    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

- التوريدات العمومية.  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  • استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  • استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  • 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.  • المزارع السمكية  • ادارة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية.  • ادارة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة 

المكملة لها أو المرتبطة بها  • السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات 

والمراكز الطبية والعلجية )وكل ما سبق ل  يشمل نشاط الوساطة في التامين(.  • التصدير والتوكيلت 

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

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

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

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

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 302 عمارة 52 الدور 

الثالث بجوار بنك مصر امام حديقة الطفل - مكرم عبيد - اول -
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289 - على الخاجه للتطوير العقارى Ali Alkhajeh Development شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82691 ورقم قيد  198554    مركز عام  عن التطوير 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 1 ش محمود سامى -الدور التاسع -

291 - تروجان للستشارات التسويقية  Trojan Consultancy شركة  رأس مالها 1,000,000.000 

قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82730 ورقم قيد  198557    مركز عام  عن - التسويق العقارى.  

-التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة شقة 1 - الدور الول - عمارة 

276 - حى النرجس 3 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة -

أول -
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292 - ايه اند ان للمراكز التجارية A&N شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82744 ورقم قيد  198558    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72  -تخطيط 

واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج  

الوادى القديم(  -انشاء او اداره او تشغيل المدارس  -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات 

العمرانيه الجديده  -اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف 

انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع  -اقامه وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن والهياكل 

الهندسيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البويات والدهانات والصباغ الكيماويه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئه وتغليف العصائر وتجفيف المواد الغذائيه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع مستحضرات التجميل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

البلستيك  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع هياكل السيارات والثلجات  -اقامه وتشغيل الفران لتصنيع المخبوزات 

بكافه انواعها  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والحذيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون  -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات والصباغ  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع كابلت الكهربائيه والمستلزمات الكهربائيه ولمبات الليد   -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الصناعات الهندسيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الثاث الخشبى  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماويه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

الغذائيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج  -اقامه وتشغيل واداره محطه لتموين السيارات  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع لب الورق والورقيات  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اخذية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

التكييفات والمبردات  -إقامة وتشغيل مصنغ لتصنيع اللبان ومشتقاتها ومنتجاتها  -انشاء محطات تموين 

السيارات  -اقامه وتشغيل الفنادق)الثابته(والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه والنشطه 

المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات 

الخاصه بها والتوسع فيها على ال  يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه 

عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه 

اليوائيه للمشروع  -اقامه وتشغيل مجزر الى للدواجن والماشيه  -تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  نشاط خارج ق 72  -اقامه وتشغيل واداره مركز 

لخدمه وصيانه السيارات  -اقامه وتشغيل دور الحضانه للطفال  -اقامه وتشغيل واداره المخازن والمستودعات)

عدا مخازن الكيماويات الخطره والدويه(  -اقامه وتشغيل واداره الكافتيريات وقاعات الفراح والمناسبات  -

التطوير العقارى  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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 القاهرة فيل 37 - منطقة 4 - شرق الكاديميه - التجمع الول

 MOHAMED AL KOMI GENERAL CONTRACTING 293 - محمد الكومى للمقاولت العامة

شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82745 ورقم قيد  

198559    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت التشييد والبناء.  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 

القاهرة عمارة 13 - عمارات العبور - صلح سالم - الدور 14 - شقة 4
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294 - اتش دى اف للدعايه والعلن H D F Advertising شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82777 ورقم قيد  198562    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  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 القاهرة عقار رقم 19 -المنطقة 3-عمارات المجاورة الولى - الشروق 

-

295 - رمان الملوك كاترينج شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82804 ورقم قيد  198568    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  تجارة 

وتوزيع المواد الغذائية والوجبات والحلويات والجاهزة  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 القاهرة محل رقم 1- عمارة 1- بلوك 18 -منطقة 11 

-مدينة نصر ثالث -

296 - رابينج للتجارة العامة Trade Wrapping شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82806 ورقم قيد  198569    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التعبئة والتغليف لدى الغير  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 القاهرة 3ش اولد الجمال - من ش 

الحريه -

297 - فرصه للحلول الهندسيه Forsa شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    82809 ورقم قيد  198570    مركز عام  عن التسويق العقارى.  الستثمار العقارى.  إدارة 

المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم الستشارات الهندسية والعقارية )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 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 القاهرة 331 مول تريفيوم كومبلكس - ش التسعين الشمالى 

- التجمع الخامس -

298 - رانيا لتصميم الملبس شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

82810 ورقم قيد  198571    مركز عام  عن تصميم الملبس الجاهزة الحريمي والسوارية  التجارة 

اللكترونية عبر النترنت للملبس الجاهزة  بيع وتوزيع الملبس الجاهزة الحريمي والسواريه  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 

القاهرة 27 شارع حسن عاصم - الزمك -

Page 139 of 1616 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

299 - تراي فورس لنظمة الحاسب اللي Triforce Systems شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82811 ورقم قيد  198572    مركز عام  عن توريد وتركيب 

وصيانة انظمة التيار الخفيف وأنظمة المراقبة وشبكات كهرباء جهد متوسط ومنخفض والبنية التحتية  والنظمة 

الميكانيكية والكهربائية والتكييف المركزي وأجهزة النارةوأجهزةوأجهزة الشبكات والتدريب عليها وأجهزة  

الحاسب اللي ومستلزماتها والسيرفرات وأجهزة ومعدات البنية التحتية للداتا سنتر ومشتملتها والماسحات 

الضوئية  والطابعات وأجهزة الميكروفيلم  تقديم خدمات الصيانة المتنقلة لما سبق  المقاولت العامة والمتخصصة  

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 ( .  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  مقاولت أعمال اللكتروميكانيكية  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 القاهرة شقة 202 عقار رقم 42 أ عمارات الملتقى 

العربي مساكن شيراتون -

300 - شركه مستشفى السفارات جروب للخدمات الطبيةSefarat Group شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82812 ورقم قيد  198573    مركز عام  عن 

إاقامة وتشغيل وادارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  

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 القاهرة 119 ش عبدالقادر الجرجانى - الحى السابع -

313 - دابليو اي اس للمقاولت W.E.S شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    83074 ورقم قيد  198588    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وبالخص تجارة وتوريد مواد البناء ومواد  التشطيبات.  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 

القاهرة 370 شارع الجزيرة - التجمع الخامس -
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301 - ويكلي للستثمار والتجارة Weekly شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82813 ورقم قيد  198574    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى 

الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى 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 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم 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 المالية  المنصوص 

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  التسويق العقاري  التجارة العامة 

والتوريدات العمومية  تأجير الوحدات الفندقية بنظام التيم شير  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 القاهرة 34 ش عباس العقاد -

302 - ارت كلدينج للواجهات المتطوره و الديكور شركة  رأس مالها 2,100,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82815 ورقم قيد  198575    مركز عام  عن • التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  • التوريدات العمومية  • الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  • تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين  وتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص  اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  • المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة  بجميع انواعها و )ACP( • إقامة وتشغيل مصانع لتصنيع وتجميع وتصميم وسحب 

وتقطيع ألواح اللومنيوم المركبة  خاماتها و اشكالها ومنتجات و قطاعات و اكسسوارات اللومنيوم بجميع 

انواعها وأشكالها و خاماتها والمنتجات الخشبية  بجميع أنواعها وأشكالها وخاماتها ومستلزمات الديكور بجميع 

أنواعها وأشكالها و خاماتها وخطوط انتاجهم وتوريد  وتركيب كل ما سبق.  • توريد وتركيب الواجهات 

الزجاجية بجميع انواعها وأشكالها و خاماتها .  • التجارة اللكترونية عبر النترنت.  • 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.  • تصميم وأداره المواقع اللكترونية عبر النترنت.  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 القاهرة ضاحيه الشرق للتأمين -عقار 

بالقطعه رقم 10 - امام مول بوينت نانينتى - التجمع الخامس -

القاهرة الجديدة - أول -
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303 - فرست لتخطيط المناطق العمرانية شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    82824 ورقم قيد  198576    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  -تخطيط وإقامة 

وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي 

القديم(. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع الراضي 

المستصلحة. ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم 

طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر. تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك 

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

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية الخيول. المزارع السمكية . إقامة وتشغيل 

الفنادق الثابتة, ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة المكملة أو 

المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها 

والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة 

نجوم وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية 

للمشروع . الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  : نشاط خارج 

قانون 72 لسنه 2017  - شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق 

واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشآت عليها واقامه المباني والوحدات بكافة أنواعها.  - تربية 

النحل لنتاج العسل.  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  - التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة عمارة 420 /د شارع 9

304 - ام جى ام مصر للدعاية والعلن Mgm Egypt شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    82831 ورقم قيد  198577    مركز عام  عن - 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 الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - الدعايه و العلن بكافة 

الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات 

العمومية  - التصدير  - إقامة و تنظيم المعارض عدا السياحية و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده  - اصدار النشرات الغير دورية  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 القاهرة قطعة 67 - المنطقة الثامنة - 

زهرة اللوتس - التجمع الخامس -
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305 - محمد سامي السيد عبد ربه وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    82836 ورقم قيد  198578    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 

بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 

102 قطعة رقم 36 بمخطط تقسيم الملتقى العربي-شيراتون -

306 - كولوسيو للمسابقات Colosseo شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

ايداع    82840 ورقم قيد  198579    مركز عام  عن تنظيم الفعاليات والمسابقات الترفيهيه  -اقامة وتشغيل 

مراكز اللعاب )البلي ستيشن(  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 القاهرة شقة 23 -عماره 17 -التعاونيات-الحى الثامن-مدينة 

نصر ثالث

307 - بى اند آر للتجارة اللكترونية B&R شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    82841 ورقم قيد  198580    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر النترنت.  -التسويق 

اللكترونى عبر النترنت.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التصدير  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 مكتب B1 - رقم 

3 - فى العمارة B1 - بالمجاورة 12 - حى 12 - مول المعز بلزا
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308 - سرف يو للخدمات و التشطيبات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    83067 ورقم قيد  198583    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  -القيام باعمال التشطيبات و الديكور  -مقاولت صيانة المبانى  -ادارة الصول العقارية  -

تقديم خدمات النظافة و مكافحة الحشرات و القوارض وتنسيق الحدائق والطرق والميادين واعمال اللندسكيب  -

اقامة وتشغيل مغسلة للسيارات و مركز لخدمة و صيانة 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 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 القاهرة الوحدة رقم 7 بالدور الخامس 

مشروع ايليت تاور - قطعة 2 تقسيم شرق التوستراد -زهراء

المعادى -

309 - فوود لمصنعات وخدمات الغذية FOOD PROCESSING شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83069 ورقم قيد  198584    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم الثابتة والكافتريات ومحلت الحلوى الشرقية والغربية وتقديم خدمات الكاترينج.  التجارة والتوريد للمواد 

الغذائية والفطائر وكافة المعجنات .  التجارة والتوريد لمنتجات اللبان بمشتقاتها من ) االلبن الجاموسى والبقرى 

والجبن بانوعها المختلفة واللبن الرائب  والقشطه والزبادى الطبيعى و اللبنة والسمن الطبيعى والنباتى والمورته ( 

والبيض .  استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز (.  التصنيع لدى الغير للمواد الغذائية .  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 

القاهرة 9 ش محمد ابو الليل - كلية البنات -

310 - دوميتشر للثاث DOMITURE شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    83070 ورقم قيد  198585    مركز عام  عن تجارة وتوزيع وبيع الثاث الخشبي والمعدني والمكتبي 

والمنزلي بكافة انواعه والنجف ومستلزمات الضاءة  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 القاهرة 32 شارع ابو داوود الظاهري - المنطقة 

السادسة -

311 - اف واى ام ام للمقاولت والتوريدات العمومية F Y M M Construction شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83071 ورقم قيد  198586    مركز عام  عن - 

المقاولت العامه  - 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 القليوبية شقه 3 بلوك 18081 -الحى التاسع شارع الجامعه 

-

312 - ساينس توونز للتعليم عن بعد SCIENCE TOONZ شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83072 ورقم قيد  198587    مركز عام  عن تقديم خدمات التعليم عن بعد .  

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 القاهرة شقه 2 - الدور الرابع - 9081 المجاورة التساعة - المعراج السفلى - مدينة المعراج -
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314 - اتش ار اس للتجارة والتوزيع H.R.S شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    83076 ورقم قيد  198590    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة وحدة رقم 27 - بالعقار رقم 18 شارع سوق التوفيقية -

315 - فيموس نايترشن ساينس VAMOS NUTRITION SCIENCE VNS شركة  رأس مالها 

15,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83078 ورقم قيد  198591    مركز عام  عن - 

تجارة المكملت الغذائية والغذية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير  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 القاهرة شقة 81 - الدور الثامن - عمارة 77 - ش النزهه - عمارات رابعة الستثمارى -

316 - الكسم للتكنولوجيا والتطوير شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    83079 ورقم قيد  198592    مركز عام  عن - تقديم الستشارات في مجال تكنولوجيا المياه وتطوير 

اللت والمعدات )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من  قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية(  -التجارة العامة وعلى الخص كافة المعدات واللت الخاصة بالمصانع ومستلزمات المياه 

والرى والرى بالتنقيط  تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة  - الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام 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.  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 القاهرة محل رقم 19 بالدور الول فوق الرضي بمول تجارى كائن بالحي الول - 

المجاورة الثانية -

قطعة 11 تجارى - الشروق -

317 - ربوة الشام لخدمات الكاترينجRabwat Al-sham شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83080 ورقم قيد  198593    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت والمشويات و 

التيك اواى وتقديم خدمات الكاترينج  - تجارة اللحوم  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 القاهرة محل رقم 2 بالعقار رقم 32 ش الدكتور محمد 

عوض - مكرم عبيد -
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318 - جى اى ثرى للمقاولت العامة والتوريدات GI3 Construction شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83082 ورقم قيد  198594    مركز عام  عن المقاولت العامه 

والمتكامله والمتخصصه  مقاولت اعمال التشطيبات  مقاولت الطرق والكبارى وانشاء البنيه التحتيه  مقاولت 

العمال الكهربائية والميكانيكية  توريد وتركيب وصيانة المصاعد والسللم والمشايات الكهربائية  التجاره العامه 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العموميه  التصدير  توريد وتوزيع جميع المواد الغذائيه  

التوكيلت التجاريه  اداره المشروعات  اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافيتريات الثابته لتقديم جميع انواع 

المشروبات)عدا الكحوليه(وتقديم جميع انواع  الماكولت والتيك اواي  اقامه وتشغيل واداره وحدات الطعام 

المتنقله لتقديم جميع انواع المشروبات)عدا الكحوليه(وتقديم جميع انواع الماكولت  والتيك اواي  اقامه وتنظيم 

المعارض)عدا المعارض السياحيه(والمؤتمرات والحفلت العامه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل  

معرض على حده  اقامه وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه  تقديم الستشارات فى كافه 

المجالت )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 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(  القيام باعمال تنسيق وصيانه واداره وتجميل الحدائق والطرق والميادين)اللند سكيب(  الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  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 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 

القاهرة شقة 1 عمار 1 - مجاورة 19 مجموعة 2 - مدينة 15 مايو -

319 - ريدنت للحاق العمالةRadint شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    83083 ورقم قيد  198595    مركز عام  عن الحاق عمالة مصرية للعمل بالداخل فقط  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 القاهرة 20 ش عبدالمنعم رياض - عرب المعادى -

320 - الهداية للتدريب وتنمية المهارات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    83084 ورقم قيد  198596    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية مهارات 

الموارد البشرية  وتشغيل وادارة وتجهيز المدارس  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 القليوبية 16 شارع سيد سليم - من جابر يسري - من 

ترعة الشابوري - الشارع الجديد -
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321 - اي ار دي للستشارات الهندسية ARD CONSULTANT شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت 

فى   08-12-2022 برقم ايداع    83086 ورقم قيد  198597    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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسية  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 و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 3ج شارع الصحابة الكرام - حي السفارات -

322 - السارية للتصدير شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83087 ورقم قيد  198598    مركز عام  عن - تجارة و تصدير الخضروات و الفاكهة و الحاصلت 

الزراعية  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 القاهرة 6 عمارات الميرلند

323 - إف سي ال للتدريب وتنمية الموارد البشريه F.C.L for Training شركة  رأس مالها 18,000.000 

قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83088 ورقم قيد  198599    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  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 القليوبية الوحدة الدارية تجاري رقم 32 - مول الروضه - 

بجوار سنترال العبور 2 - الحي السادس -

324 - شعيب تكس للمطرزات شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83090 ورقم قيد  198600    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المطرزات  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 

القاهرة 37 محور طه حسين -
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325 - بنكو يست للتجارة العامة والتطوير العقارى شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83091 ورقم قيد  198601    مركز عام  عن المقاولت العامة  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى 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.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

التصدير  الستثمار العقارى .  التطوير العقارى  الوساطة العقارية  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 القاهرة 3 ش مكرم عبيد -

326 - منجم للتصوير MNGM شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83094 ورقم قيد  198602    مركز عام  عن -النتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية  -

النتاج الفني والتوزيع للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية والتلفزيونية 

وكافة  العمال الفنية من )تصوير-صوت -ميكساج -دبلج -مونتاج -تحميض نيجاتيف -تصحيح ألوان  •

التصوير الفوتوغرافي فيما عدا التصوير الفوتوغرافي تحت الماء  اعداد وتجهيز استوديوهات التصوير وتأجير 

ها واماكن التصوير ودور العرض )كل ما سبق فيما عدا تملك استوديوهات  البث الذاعي  المؤتمرات والحفلت 

والمعارض فيما عدا المعارض السياحية)بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حدة(.  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 القاهرة وحدة رقم Rp B6-03 -جناح B ريحانة بلزا شارع الزهراء الرئيسي -الشطر الول - زهراء 

المعادي -

327 - تهاد للتجاره العامة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83095 ورقم قيد  198603    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  تشغيل و اداره 

المحلت التجاريه  اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا 

الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  تجاره البن الجاهز و القهوه العربى  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 

القاهرة 56 ش محمد مظهر -

328 - واو - ستور للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83096 ورقم قيد  198604    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - التجارة اللكترونية  - ادارة وتشغيل 

المحلت التجارية  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 القاهرة عمارة رقم C4 كمبوند اشجار دارنا - زهراء المعادى -
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329 - إفادة لجمع ونقل المخلفات الصلبة والسائلة EFADA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83098 ورقم قيد  198605    مركز عام  عن جمع ونقل المخلفات الصلبة 

والسائلة غير الخطرة  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع )الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصري او  خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 القاهرة شقة رقم 2 مدخل 3 - عمارة رقم 22 القبة الجديدة-قسم الحدائق -

330 - فارس حميد عبدة وشريكيه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    83101 ورقم قيد  198607    مركز عام  عن : أنشطة داخل قانون 72  تجاره الجمله والتجزئه 

بإحدى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية  

: أنشطة خارج قانون 72  التصدير  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعة ) F-2- )5 بمشروع اس دي أم -

331 - ايه دى ايه للتوريدات العمومية ADA For general supplies شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83103 ورقم قيد  198608    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  

- ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة  إدارة الفنادق  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 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 القاهرة 5 ش الفريق محمد حسن 

رشادج متفرع من عبد الحميد بدوى - ميدان الحجاز -
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332 - ان ايدى اس اية للستثمارات وخدمات رجال العمال شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83105 ورقم قيد  198609    مركز عام  عن - تقديم خدمات رجال العمال 

من )فاكس- تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر (  - تجارة المواد الغذائية  - تجارة مواد البناء  - تجارة 

الكيماويات  - تجارة قطع غيار السيارات  - بيع وتأجير وشراء السيارات عدا الليموزين  - صيانة آبار البترول 

وتنشيطها  - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض 

البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات 

المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  - النقل البرى 

والبحرى الداخلى للبضائع وتقديم الخدمات اللوجستيه ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي /  

الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال 

بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  - 

التسويق الليكترونى  - تعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى الغير  - الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام 

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.  - توريد وتركيب الاجهزة اللكترونية للمنشأت من الداخل فقط من )كاميرات مراقبة - 

اجهزة الانذار - البوابات  اللكترونية والصيانة المتنقلة لها ( مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  - انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها .  - المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة  - التوريدات العمومية  -اقامة و تشغيل و 

ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و 

التيك اواى  التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن و استخراجها  • النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي 

من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  - استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .  - استزراع الراضي المستصلحة.  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 القاهرة بلوك 14 - عماره 18 - ش الخمسين - حى الواحه -

333 - بريدكشن للستثمار السياحى والتسويق العقارى PREDICTION شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83106 ورقم قيد  198610    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون 

72 لسنة 2017  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية .  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  التسويق العقارى.  - مع افراد حسابات ماليه ومركز 

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار.  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 القاهرة ق 33 تقسيم الحلوات -

334 - بريلزى - لتصميمات تطبيقات العمال Brilzi شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83107 ورقم قيد  198611    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 عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  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 القاهرة 17 ش النمر عبدل -عزبة ابوليلة -
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335 - مصطفى مجدي وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83114 ورقم قيد  198614    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  نشاط صناعة السينما 

ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من 

تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  تنظيم المعارض 

والمؤتمرات والحفلت العامة " فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض 

على حدة"  مع اللتزام بافراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 9 امتداد شارع 6 - مسطرد -

336 - فارايتى للثاث المكتبى Variety office furniture شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83122 ورقم قيد  198618    مركز عام  عن - تجارة الثاث المكتبى  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 القاهرة العقار 50 ب الدور الثانى - ش/ مصطفي النحاس -ناصية ش كابول م 6 -

337 - ريكفر لتجارة أجهزة الكمبيوتر Recover شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83123 ورقم قيد  198619    مركز عام  عن - تجارة أجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماتها  - 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 القاهرة شقة 1 - قطعة 8133 - الحى السابع - الهضبة 

الوسطى -

ALMOTALIQ FOR WHOLE SALE TRADE & 338 - المتألق لتجارة الجملة والتكنولوجيا

TECHNOLOGY  شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83126 

ورقم قيد  198621    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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 .  - أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - التصالت وخدمات النترنت  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  

التسويق اللكتروني عبر النترنت  اقامة وتشغيل وادارة مراكز التصالت "كول سنتر"  تقديم خدمات رجال 

العمال "فاكس - تصوير - تليفون - كتابة كمبيوتر"  المقاولت العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 6 امتداد ابراج المل - طريق التوستراد -

Page 151 of 1616 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

339 - مالتى تشويس للنظمة الرقمية Multi Choice شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83131 ورقم قيد  198623    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - اقامه و اداره وتشغيل 

وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من 

الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التجارة اللكترونية عبر النترنت.  * مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 44 شارع على 

امين - الدور الثانى -

340 - دبل ام للمطاعم Double M شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83138 ورقم قيد  198626    مركز عام  عن اقامة و انشاء وتجهيز و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيهات 

والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت و  المشروبات)عدا الكحولية(و التيك اواى.  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 

القاهرة فيل 1 - شارع 20

341 - فونتيل لصناعه وتصدير الملبس FONTELLA شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83172 ورقم قيد  198629    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير وعلى الخص 

تصدير الملبس الجاهزة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القليوبية قطعة رقم 2 - بلوك 20022 - شارع 170 - المتداد الغربي -
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342 - جاست تو ليرن لتكنولوجيا المعلومات Just to Learn شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83173 ورقم قيد  198630    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  

1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة 

شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية 

ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017  - التعليم عن بعد  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  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 القاهرة مكتب رقم R14 -بالطابق الرابع - عقار رقم 86 ش عباس العقاد -

343 - سي ام اي للتسويق العقاري C M E Real Estate شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83175 ورقم قيد  198632    مركز عام  عن التسويق العقاري  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 

القاهرة 2 غرفة الدور الثاني رقم 2/3 شمال السلم من المدخل الخلفي الحي الثاني -م 5 رقم 114 التجمع 

الخامس -

358 - ارام باك لتشكيل عبوات ورقية وبلستيكية Aram Pack شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83290 ورقم قيد  198654    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتشكيل العبوات البلستيكية والورقية  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 القاهرة شارع معز الدوله برج 3 الدور الول -شقه رقم 1-

مكرم عبيد -

Page 153 of 1616 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

344 - اكونتنج تكنولوجيز Accounting Technologies شركة  رأس مالها 6,000,000.000 قيدت فى   

08-12-2022 برقم ايداع    83176 ورقم قيد  198633    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت 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  .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار 

الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.  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 القاهرة 146 ش طومانباى -

377 - لوك تريد للمواد الغذائية شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83658 ورقم قيد  198678    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  النشطة خارج ق 72  - توريد المواد الغذائية  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة الدور الثالث - فيل 105 - 

البنفسج 2 - التجمع الول -

378 - دار البناء لدارة الصول العقارية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    83661 ورقم قيد  198679    مركز عام  عن التطوير العقاري  الستثمار العقارى .  

المقاولت العامة والمتكاملة  إدارة الصول العقارية  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 القاهرة الدور 20 - برج أ - 380 ش كورنيش النيل -

379 - الدسوقى للمحاجر و التوريدات العموميه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    83662 ورقم قيد  198680    مركز عام  عن استغلل المناجم و المحاجر  التوريدات العموميه  

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 القاهرة 60 ش 9 المعادى -
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345 - بيوفير للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83178 ورقم قيد  198634    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيك.  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط 

وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكيه.  اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق.  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله 

والبودره بكافه انواعها.  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه.  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت (  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونية.  اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف 

الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه.  اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات 

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات 

الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع 

الزيوت.  اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج.  اعمال اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات 

الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه للمصانع.  انشاء البنيه الساسيه 

ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعية.  انشاء مبانى مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه 

للمشروعات.  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت.  اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشأت 

بداخلها.  التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق 

الصناعية.  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد.  اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية.  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 القاهرة شقه 89 ق 8 منطقة المستثمرين الجنوبية - 

التجمع الخامس -

348 - ريتش كيميكالز Rich Chemicals شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    83204 ورقم قيد  198639    مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 اقامة 

وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة اسمده مركبةNPK ومخلبية بودرة وسائلة   : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 

2017  التصدير  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  

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 

- CPC مجمع C6 محافظة المنوفية شقه رقم 2 عماره رقم 20 -بلوك رقم

353 - ياسين بلست للصناعات Yassen Plast for Industries شركة  رأس مالها 600,000.000 

قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83259 ورقم قيد  198649    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات البلستيكية وخاماتها وإعادة تدوير المخلفات البلستيكية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قوالب 

اسطمبات البلستيك وتشكيل وتشغيل وسحب المعادن  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 المنوفية وحدة 1 - عمارة 333 - المنطقة الخامسه -
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346 - فالكون للتحول الرقمي FALCON DIGITAL TRANSFORMATION شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83197 ورقم قيد  198635    مركز عام  عن 

انشطة داخل قانون الستثمار 2017/72  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  

3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 

والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال 

البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها 

.  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشطة خارج 

قانون الستثمار 2017/72  - التسويق اللكتروني عبر النترنت  مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 13 ش مدرسة المتوفقين - عين شمس -

347 - القاضي للستثمار الصناعي و التنمية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    83201 ورقم قيد  198638    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72 لسنة 2017  

-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات واللت الهندسية  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والغزل والنسيج  

- اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبية والخشاب اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السيارات وقطع غيارها  - تجاره الجملة والتجزئة 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  -الستثمار العقاري : بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و  مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008  -تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية :المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم  : انشطة خارج قانون الستثمار 72 لسنة 2017  -التصدير  -

التوريدات العمومية  -التطوير العقاري  مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار.  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 المنوفية شقة 3 قطعة 24 - محور خدمات الحى الثانى -
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349 - بوابات البرامجSoftware Portals شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    83206 ورقم قيد  198640    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  - 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.  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 القاهرة 81 شارع ابو 

داوود الظاهرى -

350 - تقنيات جروب للحلول الرقميه TEQNEYAT GROUP شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت 

فى   08-12-2022 برقم ايداع    83215 ورقم قيد  198641    مركز عام  عن تصميم و انتاج و تطوير 

اعمال التوصيف و التحليل و البرامج و قواعد البيانات و التطبيقات بمختلف انواعها و نظم  المعلومات 

اللكترونيه و المواقع اللكترونيه و المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صور و بيانات و صوت و إدخال  

بيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونيه و اعمال الترجمه و القلمه و التدريب على كل ماسبق  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 

القاهرة 200 م 2 مستأجره بما عليها من مبانى و انشاءات من النظمه المتكامله العالميه للخدمات

المعلوماتيه بالمنطقه الحره العامه بمدينه نصر

381 - شطبنا للتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83665 ورقم قيد  198682    مركز عام  عن التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت  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 

القاهرة 1 شارع 41 -الدبلوماسيين -
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 LA MER Egypt investments Projects LTD 351 - ل مير إيجيبت للمشروعات الستثمارية

شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83240 ورقم قيد  198643    

مركز عام  عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017: إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات 

الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية. تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل : صيانة آبار البترول وتنشيطها.  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية . حفر آبار 

المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول . العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة . معالجة 

السطح من الترسيبات .  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج. الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي. انشاء محطات تموين السيارات. إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة 

تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق 

تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول . النشطة المرتبطة بالملحات 

الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  - تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء 

والطاقة على اختلف مصادرها . 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 .  نشاط من خارج قانون 72 لسنة 

2017: ادارة الصول العقارية. ادارة المشروعات  . الشراف على تنفيذ المشروعات . الشحن البحرى. اقامة 

وتشغيل وادارة مراكز بيع وتوزيع المنتجات البتروليه بكافة انواعها. انشاء وتشغيل وادارة مراكز لخدمة وصيانة 

السيارات بكافة انواعها . تقديم خدمات الصيانه المتنقله. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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 القاهرة 1 /2 /د / 5 شارع اللسلكى -المعادى الجديده

361 - راكور للنشاءات والتشطيبات RACORE CONSTRUCTIONS FINISHING شركة  رأس 

مالها 1,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83328 ورقم قيد  198657    مركز عام  

عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  -القيام بالعمال التشطيبات والديكورات.  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 القاهرة مكتب 131 - 

مول تريفيوم سكوير - التجمع الخامس

375 - كيدوس لتنمية مهارات الطفال Kiddos شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    83656 ورقم قيد  198676    مركز عام  عن انشاء وتشغيل مركز لتدريب وتنمية مهارات 

الطفال.  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 القاهرة قطعة 8504 - منطقة س - الهضبه العليا -

376 - تريزور جروب للتوريدات العمومية Trezor Group شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83657 ورقم قيد  198677    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  المقاولت 

العامة.  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  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 القاهرة عمارة 135 - المستثمرين 

الجنوبية - محور جمال عبدالناصر - التجمع الخامس -
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352 - ار ام ايه للستثمار الصناعى R M A شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-08 

برقم ايداع    83258 ورقم قيد  198648    مركز عام  عن -اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى 

العاديه وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير 

والخراطيم البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات 

الحشريه السائله والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد 

وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت 

الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار 

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

ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون 

وتصنيع الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج  -اعمال اداره 

التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  

والداريه للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه  -انشاء مبانى 

مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات 

بداخلها  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق 

الصناعيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -إقامة 

وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  -إقامة وتشغيل 

مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية والصابون السائل  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  - اقامة وتشغيل مخبز الى.  - إقامة وتشغيل المراكز 

التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - تجارة الجملة وتجارة التجزئة في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - سلسل امداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

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

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

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

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  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 القاهرة شقة 32 - عمارة 20 - الحى 

الثانى - الشروق -
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354 - ممكن فور هير لتنمية الموارد البشرية Momken For her شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83261 ورقم قيد  198650    مركز عام  عن تقديم الستشارات فى 

مجال الموارد البشرية )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 ( .  •اقامة وتشغيل وادارة 

مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  •تقديم خدمات التعهيد..  •التسويق اللكتروني عبر النترنت    

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  •إقامة وتنظيم المعارض )عدا 

المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  •

اعداد الدورات التدريبية وإقامة وتنظيم ورش العمل.  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 القاهرة A  5 --اشجار دارنا - دائرى المعادى - بجانب 

كارفور -

355 - ترينسيا للثاث المعدنى شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83278 ورقم قيد  198651    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المعدنى.  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • التصدير.  • التوريدات العمومية.  تلتزم 

الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة الدور الول من 

المصنع بالقطعة 509 منطقة الصناعات الصغيرة )الورش( - المنطقة

الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة - التجمع الثالث -

356 - اسبكت للخدمات العلنية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83279 ورقم قيد  198652    مركز عام  عن التجاره العامه وعلى الخص تجاره الورق والكرتون والفنيل و 

الكرليك.  -التوريدات العموميه.  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  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 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 5 شارع الجهاد - الكيت كات - المهندسين - الدور 

الول - شقة 2

380 - سينتريك - سى اكس CENTRIC - CX شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83663 ورقم قيد  198681    مركز عام  عن  ادارة مراكز التصالت ) 

CALL CENTERS (تأجير واستئجار الوحدات الدارية.  - تأجير واستئجار المساحات المكتبية .  تجارة 

مستلزمات مراكز التصالت والكمبيوتر والسيرفرات .  ادارة وتصميم وتنفيذ شبكات التصال .  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 

القاهرة شقة رقم 2 - بالعقار رقم 91 - عمارات البنفسج -
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 AUTOMATA SYSTEM INTEGRATION SOLUTIONS 357 - أوتوماتا للحلول المتكاملة

شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83281 ورقم قيد  

198653    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017  : 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 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 وادارة شبكات نقل وتداول البيانات   التصالت وخدمات النترنت   المشروعات التي تستثمر 

في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.   

اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول 

على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون   مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003(   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.   تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف 

مصادرها.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. ويشترط أن تكون 

الراضي مخصصة  لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017 :التوريدات العمومية   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.   تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق 

الوراق المالية 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 فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   اقامة وتشغيل وادارة المخازن 

والمستودعات )عدا مخازن المواد الكيماوية الخطرة والدوية(   توريد وتركيب وتشغيل محطات وانظمة وخليا 

الطاقة الشمسية وتقديم خدمات الصيانة المتنقلة لها)مع مراعاة قرار  .) وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 

لسنه 2003  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 9 ش التحرير
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359 - سبها للستثمار والتجارة شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83291 ورقم قيد  198655    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • إقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  • إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع السيراميك والدوات الصحية.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة ومواد البناء 

والمنتجات السمنتية )عدا خام السمنت(.  • إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها وتجميدها  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق 

والكرتون والمنتجات الورقية.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الخشاب والثاث المعدني.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والحذية.  • إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

الغازات.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف والمركزات.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات والدهانات والمنظفات والسمدة.  • إقامة 

وتشغيل مصنع لتقطيع وتشكيل الرخام والجرانيت.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة.  • 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السفنج والمنتجات السفنجية.  • إدارة وتشغيل المخابز الليه.  • إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائية وأجهزة التبريد والتكييف والتجميد.  • تجارة الجملة والتجزئة 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للسجاد والمفروشات  • إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  • 

إقامة المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  • انشاء محطات تموين 

السيارات.  • اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة 

المكملة أو  المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت 

الخاصة بها والتوسع  فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

عن ثلثة نجوم, وأل يزيد  إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة 

اليوائية للمشروع.  • الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و  مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  : • 

أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • اقامة وتشغيل وادارة دور الحضانة للطفال.  • اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات  • التوريدات العمومية.  • إقامة وتشغيل وإدارة المخازن 

والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة وحدة 35 الدور الثالث - جراند مول - الحى الثالث شرق - الشروق -

360 - الختيار لسلسل المداد شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83294 ورقم قيد  198656    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه وإقامة وتشغيل المراكز التجارية 

وسلسل المداد )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  الجديدة(.  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 القليوبية شقة 602 - الدور السادس - 

برج الزهور - جمعية المتقاعدين - شارع امنحتب -
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362 - سولوتيل ريزورت لدارة الفنادق Soulotel Resorts for hotels management شركة  رأس 

مالها 2,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83334 ورقم قيد  198659    مركز عام  

عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع 

فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال 

يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  

اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  

المخيمات السياحية على أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم ويستثنى من شرط الثلثة نجوم بالبندين )أ(, )ب( 

المشار اليهما  المشروعات السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي 

القديم التي يصدر  بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.  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 البحر الحمر مكتب ادارى بفندق 

اميرالد لجون الكائن في 20 جنوب مرسى علم-مركز راس درى

363 - إكرا إم إيجيبت أكتيفس لقامة وتنظيم الحفلت العامة Ikra M Egypt Actives شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83354 ورقم قيد  198661    مركز عام  عن 

اقامة وتنظيم الحفلت العامة وتقديم خدمات العاشة .  تأجير السيارات )عدا النقل السياحى والليموزين(.  

السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلجية فى جميع  

التخصصات لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط الوساطة فى التامين.  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 القاهرة شقة 2 الدور الرضى - عقار 

رقم 3 - قرية الزهور - التجمع الخامس -

TARBOUL FOR INDUSTRY AND  364 - طربول للصناعه و تشغيل المعادن

METALWORKING TIM.CO شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

ايداع    83388 ورقم قيد  198664    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع 

المسامير و وسائل التثبيت  اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل المعادن  : نشاط خارج ق 72  التصنيع لدى الغير  

التوريدات العموميه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  

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 القاهرة 4 ش 151 -
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365 - شارب اند فليكسابل للستثمار العقارى Sharp & Flexible شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83393 ورقم قيد  198665    مركز عام  

عن 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. تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية بالمناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 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 القاهرة شقة 9-عماره 54 -ش احمد 

حسن الزيات-منطقة 7-بلوك 1

366 - ميديس للتطوير العقارى MEDIUS REALESTATE DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 

15,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83394 ورقم قيد  198666    مركز عام  

عن التطوير العقارى.  -تخطيط المناطق العمرانية وتنمية العقارية.  - شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي 

بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشآت عليها واقامه 

المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او اداراتها.  -المقاولت العامة 

والمتكاملة والمتخصصة والبناء والتشييد والسكان بجميع انواعه.  -مقاولت انشاء وصيانة الفنادق والموتيلت 

والقرى السياحية والمنتجعات والمراكز التجارية وتملكها وبيعها.  -مقاولت انشاء العقارات والمبانى والمنشات.  

-ادارة وتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.  -مقاولت التنفيذ الكهربائية للجهود المنخفضة والمتوسطة.  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 القاهرة المكتب رقم 2 الكائن بالدور الول علوى - القطعه رقم 9 / 2 شرق اللوتس - امتداد التجمع

367 - اكسيلى سوليوشنز شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    13671 

ورقم قيد  199737    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 عليها  التسويق الليكتروني عبر النترنت . التجارة اللكترونية عبر النترنت . 

بيع وشراء مستحضرات التجميل  إقامة وتشغيل مخازن البضائع ) عدا( مخازن الكيماويات والمواد الخطرة( 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التصدير . ادارة برامج الرعايه الصحيه دون ممارسة نشاط 

التامين او الوساطه في التامين(  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 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 20 - الدور الخامس - عمارة 104 - الحى 12- المستقبل - الشيخ زايد - 

الجيزه

 Wngr For General Supplies & Contracting368 - وينجر للتوريدات العمومية و المقاولت

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83648 ورقم قيد  198669    

مركز عام  عن -المقاولت العامة  -التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة 41 ش راغب باشا - غمره -
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369 - شير للستثمار التجارىSheer شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    83649 ورقم قيد  198670    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - المقاولت العامه  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 القاهرة 159 طومان باى -حلمية الزيتون -

370 - المان للشحن البحري والتغليف المن شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    83650 ورقم قيد  198671    مركز عام  عن النقل البرى للبضائع الداخلي والدولي والشحن 

البحري)عدا النقل السياحى(ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب  )الدخلى - الدولى( أوالبضائع )الدخلى - 

الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخراج 

الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.  التصدير  التوريدات العمومية  

المقاولت العامة  القيام بأعمال التشطيبات  اقامة وتشغيل دور المناسبات العامة بكافة أنواعها  تطوير 

المشروعات  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل مصنع للتغليف 

المن  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 القاهرة شارع 10 امتداد 77 عمارة 36 -

371 - جانب واحد للمقاولت One Side شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    83652 ورقم قيد  198672    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التسويق العقارى .  مقاولت 

التشطيبات الداخلية والخارجية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية.  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 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 القاهرة 15 شارع نهرو -

372 - انسباير لدارة الصول العقارية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    83653 ورقم قيد  198673    مركز عام  عن - الستثمار العقارى  - التوريدات العمومية  - 

المقاولت العامه  - ادارة الصول العقارية  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 القاهرة شقه 2 عماره 328 دار مصر الندلس -التجمع 

الخامس -
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373 - الشهره لتجارة الملبس شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83654 ورقم قيد  198674    مركز عام  عن تجارة الجملة للملبس الجاهزة.  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 القاهرة 5 شارع مكة من 

شارع فلسطين -

374 - عالم الكسسوارات الحديثة لتوريد وتوزيع الكسسوارات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83655 ورقم قيد  198675    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  تجارة 

وتوزيع وتوريد الثاث ومسلتزماته واكسسواراته.  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 القاهرة الدور الثالث قطعة 453 -المنطقة الصناعية -

التجمع الخامس-

382 - تى اف اف ذا فود فاكتورى لقامة الفنادق TFF The Food Factory شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83667 ورقم قيد  198683    مركز عام  عن إقامة 

وإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم الثابتة.  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 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 القاهرة فيل 409 - الياسمين - التجمع 

الول -

383 - بست تريد لين للدوات الكتابية Best Trade line شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83668 ورقم قيد  198684    مركز عام  عن تجارة الورق  التوريدات 

العمومية  توريد الدوات الكتابية  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 القاهرة 110 ش المنيل -

384 - الشاذلى فارما EL - Shazly pharma شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83670 ورقم قيد  198685    مركز عام  عن - إدارة الصيدليات  - التجارة 

العامة والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص )تجارة وتوزيع وتسويق الدوية البشرية  

والبيطرية والمكملت الغذائية والمستلزمات والمستحضرات الطبية ومستلزمات المعامل و مستحضرات التجميل  

والعلف والاعشاب الطبية والنباتات العطرية واضافات العلف ومبيدات الصحة العامة والمبيدات الحشرية 

والاسمدة  والمطهرات والمنظفات الصناعية والكيماوية والغذية الخاصة والمنظفات ومستخلصات الزيوت 

الطبيعية والعطور ومواد  التعقيم المعملية ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء واضافات العلف 

السائلة والبودرات والبريمكسات  والمصال واللقاحات وتصنيعهم لدى الغير وإنهاء إجراءات تسجيل كا ما سبق 

لدى الجهات المختصة  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 القاهرة 41 ش الندلس - الدور الرضى -رقم 2 -
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385 - اي تى اتش لتوريدات الحاصلت الزراعية E.T.H شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83672 ورقم قيد  198686    مركز عام  عن توريدات الحاصلت والمنتجات 

الزراعية  الوساطه التجارية  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 القاهرة 14 شارع الخمسين -الشطر 13 شقة 11 -

386 - ترويقة للتوريدات الغذائية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83673 ورقم قيد  198687    مركز عام  عن توريد المواد الغذائية  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 القاهرة 4 ش 279 المعادى الجديده -

387 - باورفل ديفرز  Powerful Divers شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    83674 ورقم قيد  198688    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مارينا اليخوت ومراكز الغوص 

والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إدارة وتملك الوحدات البحرية القائمة بالفعل )السابق الحصول لها على 

ترخيص(.  إدارة وتملك وتشغيل يخوت السفارى.  إقامة وتشغيل وإدارة مراكز اللعاب المائية والترفيهية )تزلج 

- سنوركل - جيت سكى - ويند سيرف - بنانا بوت(.  تجارة وتأجير الدرجات البخاريه وعربات الصحراء )فيما 

عدا التأجير التمويلى والليموزين(.  إقامة وتشغيل المخيمات السياحية.  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 البحر الحمر شقة 1 - عمارة 5 - 

مدخل ب - عمارات منخفض التكاليف -

388 - بى ام كيه للتصدير PMK FOR EXPORT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83676 ورقم قيد  198689    مركز عام  عن التجاره العامه و التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  التصدير  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 القاهرة 42 ش البحر الرئيسى - شيراتون -

389 - ابواليسر خالد ابواليسر عطا شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83678 ورقم قيد  198690    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القليوبية 83 ش ترعة الشابورى -
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Sabra Alkheer For Medical Programs  391 - صبرة الخير لدارة ورعاية البرامج الصحية

Management شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83694 ورقم 

قيد  198694    مركز عام  عن اعداد برامج الرعاية الصحية فيما عدا الوساطه التامنية والتامين الطبي  

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  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 القاهرة شارع احمد عبد العظيم من شارع النصر 

الرئيسى -

392 - جى أند أف جروب للتجارة G&F Group Trading شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83698 ورقم قيد  198695    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة المواد الغذائية/ 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 القاهرة ش 16 قطعة 13 - بلوك 18 - 

تقسيم 6 اكتوبر -السلم ثانى -
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390 - علء محمد ابراهيم فايد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    83682 ورقم قيد  198691    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017  - اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع السفنج الصناعي  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وصيانه طلمبات ومعدات المياه 

والصرف الصحي  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه 

المواد الغذائيه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات 

البلستيكيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسيه  - اقامه وتشغيل مصنع لنشر 

وجلى الرخام والطوب السمنتى  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة وملبس 

الطفال والصباغه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون   - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحذيه 

والجلود  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث)معدنى وخشبى(  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الومنيوم 

واللوميتال  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج  - اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع لتصنيع النجف وقواطع معدنيه  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع العلف  - 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه السمده والمبيدات السائله والبودره  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات  - اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه والجهزة المنزلية والكهربائية ولمبات الليد  - 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتعبئه وتبريد الحاصلت الزراعيه 

والمواد الغذائيه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية بكافة أنواعها -إقامة أو إدارة وتشغيل 

الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم  )b.o.t( سواء كانت تحت سطح الرض أو 

فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام .b.o.t اقامه وتشغيل المراكز التجاريه فى المناطق النائيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده  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  - إعداد الدراسات القتصادية 

والتخطيطية للمنطقة الصناعية.  - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  - إنشاء 

البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  - التسويق والترويج لراضي المنطقة 

الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  - إنشاء مباني مصانع بالمنطقة 

الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  -أعمال إدارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  

والدارية للمصانع.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  -تربية الخيول.  -الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  -تجارة 

الجملة والتجزئة لمواد البناء والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية  

والعطور والزيوت بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  انشاء او اداره او تشغيل المدارس  : نشاط 

خارج قانون 72 لسنه 2017  -إقامة وتشغيل وادارة مركز خدمة وصيانة السيارات.  - اقامه و تشغيل و اداره 

المخازن و المستودعات)عدا مخازن الكيماويات الخطره(.  -مقاولت بناء مجمعات صناعية وورش صناعية.  -

التطوير العقارى.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 2 - بالدور الول - مول المهدي - حي الياسمين - الشروق -
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393 - عبدالناصر للمواد الغذائية والمقاولت شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    83699 ورقم قيد  198696    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  التصدير  

تجارة جميع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  اقامة وتشغيل وادارة المدارس  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 القاهرة 110 ش الفيوم -

394 - كونكت آير للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    83700 ورقم قيد  198698    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  تربية خيول  تربية جميع أنواع 

الحيوانات )اللبان -تسمين -لحوم(  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  بيع وصيانة التكييف وفلتر المياه  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  القيام باعداد التصميمات والرسومات الهندسية  

التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 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  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 القليوبية الوحدة 207 الدور الول التجاري بلوك 7 قطعة 

18097 شارع البستان الحي التاسع -

413 - اى فيت للتجارة والتوزيع I FIT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    83863 ورقم قيد  198726    مركز عام  عن 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  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 القاهرة شقة رقم 2 - الدور الول فوق الرضى - عقار رقم 297 - شارع رمسيس -
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395 - كليروينج للنتاج CLEARWING PRODUCTIONS شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت 

فى   11-12-2022 برقم ايداع    83758 ورقم قيد  198703    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 

لسنه 2017: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج وتشكيل الهياكل المعدنية والبلستيكية والخشبية. اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وانتاج الكيماويات والمنتجات الكيماوية. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المنتجات الخشبية. 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المنتجات البلستيكية. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المنتجات 

المعدنية. إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها. تجاره الجمله والتجزئه فى المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. نشاط خارج قانون 72 لسنه 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. التوريدات العمومية . التسويق فيما هو مسموح به قانونا. الدعاية والعلن. 

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة. القيام باعمال التشطيبات والديكورات. مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. 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 القاهرة مصنع بالقطعة رقم ) 64 ب( 

المنطقة الصناعية الولى

396 - بروجيت بلست لمنتجات البلستيكProgate Plast شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83759 ورقم قيد  198704    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية وقص وتقطيع البلستيك.  تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات والكياس البلستيكية )بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  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 القليوبية 4 شارع عبده العسكرى - منطى -

CAMERA Di Commercialy Italiana Per  397 - كاميرا دى كومرشيالى ايتاليانا بيرليجيتو

L‘egitto شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83760 ورقم قيد  

198705    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 في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  •إقامة وتنظيم 

المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  

معرض على حده  •اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  •تقديم خدمات الترجمة  •الوساطة في انهاء الجراءات 

الدارية امام الجهات الغير حكومية  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 القاهرة 33 ش عبدالخالق ثروت - وسط البلد -

398 - اشجارى للتصدير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83761 ورقم قيد  198706    مركز عام  عن التصدير  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 القليوبية الدور الرضى ش الندلس 

تقاطع الدلتا - طوخ -

Page 171 of 1616 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

423 - وليد الديب للستثمار والتنمية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    83960 ورقم قيد  198745    مركز عام  عن   انشطة قانون 72: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية.  • إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتغليف وتعبئة العصائروالمركزات.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات.  • 

إقامةوتشغيل مصنع لتصنيع الجهزةالكهربائية والمنزلية.  • إقامةوتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية.  • 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والمنتجات الخشبية.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجزاء أجهزة التكييف.  

• إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  • إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج المعدات وخطوط النتاج.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك  • إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا 

السمنت.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود ودباغة 

الجلود.  • إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية 

والغربية  • إقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية.  • 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف.  • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب والسفنج.  • إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل. • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات 

التجميل.  -إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية 

ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل.  -إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.  • إقامة وتشغيل 

المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  • تخطيط وإقامة وتنمية 

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

• مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري بشرط ال يقل عدد تلك 

الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة ابنية  -الستثمار العقاري بالمدن 

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

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

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والقانون رقم 14 لسنة 2021  • إقامة وتشغيل القرى السياحية 

والفنادق )الثابتة( والموتيلت, والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية  أو ترفيهية او رياضية أو 

تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على ال يقل مستوى الفنادق  والموتيلت عن 

ثلثة نجوم, وال يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من  الطاقة 

اليوائية للمشروع.  • إقامة وتشغيل المخابز اللية لصناعة المخبوزات.  • أعمال التصميمات الهندسية للمعدات 

وخطوط النتاج والمصانع,  • أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على 

اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  • إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة 

الصناعية.  • إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات,  • إنشاء البنية الساسية 

ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  • إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة 

للمشروعات.  • إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها.  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  2008.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  - تربيه الخيول  -إقامة المزارع السمكية .  تقديم الخدمات البترولية 

المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات الحفر 

والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف 

وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  -إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو 

إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج  إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى 

ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول .  -النشطة المرتبطة 

بالملحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله 
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من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

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

والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال 

البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها 

.  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  انشاء محطات 

تموين السيارات.انشطة من خارج قانون 72:  • المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  • الشراف على 

تنفيذالمشروعات.  • إقامة وتشغيل وإدارة الملهي الترفيهية.  • إقامة وتشغيل مراكز خدمة وصيانة السيارات  • 

شراء وبيع وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء أو بيعها بحالتها 

أو بعد  إقامة المنشآت عليها وإقامة المباني والوحدات السكنية والتجارية والدارية و الترفيهية لتمليكها او 

تأجيرها أو ادارتها  أو استغللها لحسابها او لحساب الغير  • إقامة وانشاء وتشغيل وإدارة المطاعم الكافتيريات 

الثابته لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع  أنواع المأكولت والتيك أواي والفوود كورت.  

• إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال.  • إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات 

الخطرة(.  • إقامة وتشغيل وتنظيم المعارض )عدا السياحيه( والمؤتمرات والحفلت العامة )وذلك فيما عدا 

المعارض السياحية  بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(,  • الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية, تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل  المستوردين والقانون 

رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق  في مزاولة 

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

القوانين المنظمة لهذا الغرض  • مقاولت تجهيز المدارس والمنشآت التعليمية.  • التوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا,  • التوريدات العمومية  • مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار  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 دمياط مكتب رقم 2-قطعه 84 / 13 - الدور الثالث-المجاورة الرابعه-الحى الثانى-دمياط الجديده
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399 - ديتشو لداره وتشغيل المطاعم والكافيهات Decho شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83764 ورقم قيد  198707    مركز عام  عن •اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  ادارة وتشغيل الفنادق )الثابتة( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة  بذلك سواء كانت خدميه 

او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية.  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 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 القاهرة عمارة 5 ش 233 -

400 - كنترول فيكس لقطع غيار السيارات والكسسوارات Control Fix شركة  رأس مالها 200,000.000 

قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83767 ورقم قيد  198708    مركز عام  عن تجارة وبيع قطع 

غيار واكسسوارات السيارات.  اقامه وتشغيل مركز لصيانه 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 

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 القاهرة 14 ب ش المستقبل - منشيه 

جبريل - زهراء المعادى -

401 - سودانير للنقل البرى شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83771 ورقم قيد  198710    مركز عام  عن الشحن والنقل البرى الداخلى والدولى للبضائع.  "ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع )الداخلى – الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى  

أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى"  التصدير.  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 القاهرة 20 شارع عبدالمنعم رياض - ناصية محمد فريد -

405 - ميجو اوتو لتجارة وتأجير السيارات شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    83779 ورقم قيد  198714    مركز عام  عن تجارة وتأجير السيارات )عدا النقل السياحي(  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 القاهرة شقة 303 - عقار رقم 52 ش عباس العقاد -
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406 - روناسانس Ronesans شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83781 ورقم قيد  198715    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز المواد الغذائية  - توريد 

الغذية والمشروبات عدا الكحولية )الكاترينج(  المقاولت العامة  تملك وتأجير السيارات  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 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 القاهرة الدور الرضي - بالعقار رقم 

58 - اللف مصنع -

 New Universities Transnational In Egypt 402 - الجامعات الجديدة للتعليم عبر الوطن فى مصر

شركة  رأس مالها 60,000,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83773 ورقم قيد  

198711    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - إنشاء الجامعات.  - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت 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  - المشروعات التى تستثمر 

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

البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - إنشاء مؤسسة 

جامعية لستضافة فروع الجامعات الجنبية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 2 ميدان السماعيلية -
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403 - النجمة الذكية للستثمار والتجارة والمقاولت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83776 ورقم قيد  198712    مركز عام  عن : أنشطة داخل قانون 72  تجاره 

الجمله والتجزئه للمعدات والجهزة واللت بإحدى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  المراكز 

التجارية وسلسل المداد بإحدى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  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  مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري بشرط ال تقل 

عدد تلك الوحدات عن 50  وحده  : أنشطة خارج قانون 72  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة تلتزم 

الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة  بقانون الستثمار.  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 القاهرة 21 شارع 

الدكتور ذكي حسن متفرع من أنور المفتي -

404 - انفرترتك للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83777 ورقم قيد  198713    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع للجهزه الكهربائية فيما هو مسموح به 

قانونا  التصنيع لدى الغير لجهزه الكهربائية  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 المنوفية ش طلعت حرب -برج الربيع -الدور التاني - شبين 

الكوم -
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407 - هامر تيل للدوائر اللكترونية HAMMERTEL شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83782 ورقم قيد  198716    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت 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  .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار 

الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.  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 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسية .  اعداد دراسات الجدوى للشركات .  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية .  التجارة والتوريد والتركيب والصيانة للمعدات واجهزة التصالت السلكية واللسلكية 

بأنوعها وقطع غيارها ومستلزماتها  و الدوائر اللكترونية و فى مجال العمال الكهربائية و الميكانيكية و 

السنترالت التلفونية واجهزة معاير الختبار للجهزة  اللكترونية والتصالت واجهزة التلفون الخلوى .  

المقاولت مد الشبكات اللكترونية .  الشراف على تنفيذ المشروعات .  اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة 

الجهزة اللكترونية بكافة انواعها .  المقاولت العامة والمتخصصه والمتكاملة.  الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  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 القاهرة 7 ش احمد الزمر - الحى العاشر -
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408 - اللماسات الذكية للتدريب والخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83784 ورقم قيد  198718    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المدارس )

فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى وفيما عدا المدارس الدولية(  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية واعداد الدورات لتنمية مهارات حفظ القرأن الكريم وعلومه  والتدريب في مجال الحساب الذهني  

اقامة وتشغيل وادارة الحضانات للطفال  اقامة وتشغيل مركز متخصص لتدريب الطفال الطبيعين وذوي 

الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة  التخاطب  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العمومية  إقامة وتنظيم والمؤتمرات والحفلت والمهرجانات العامة والمعارض عدا المعارض 

السياحية)بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حدة(.  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 المنوفية شارع السوق أعلى مسجد 

الرحمة -كمشيش - تل-

409 - فوجا كلوسيت ليمتد للتجارة VOGACLOSET Limited For Commerce شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83818 ورقم قيد  198719    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -تسويق المنتجات 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  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 المكتب الدارى رقم H-C075 - بالمركز التجارى مول العرب-ميدان جهينه

410 - اسبارو كاترنج شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83846 ورقم قيد  198723    مركز عام  عن توريد المواد الغذائية  تقديم خدمات الكاترنج  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 

القاهرة 34 أ شارع الحجاز -

411 - جريفى هاوس لدارة المطاعمGravy House شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83859 ورقم قيد  198724    مركز عام  عن • اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  

• إقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة.  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 القاهرة محل 10 عقار 13 ش جمال عبد الناصر متفرع 

من جسر السويس -مدخل الحرفيين -
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412 - ناين هاو فور تريدنج اند كونتراكتنج 9Hao for Trading and Contracting  شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83861 ورقم قيد  198725    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة  الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 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  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 القاهرة شقة رقم 2 -مجموعة رقم 4 -مدينة الرحاب-

414 - الفراشة للزياء Butterfly Fashion شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    83866 ورقم قيد  198728    مركز عام  عن بيع وتجارة وتصميم الملبس الجاهزة والزياء  

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 القاهرة 6 شارع السيد الميرغنى-روكسى -

415 - العراب لتجارة الفاكهة والخضروات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    83868 ورقم قيد  198729    مركز عام  عن التجارة للفاكهة والخضروات .  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 

القاهرة محل 1 - عمارة 104 - المجاورة 3 - اسكان الشباب - التجمع الول -

416 - اتش.ايه.ام للستثمار الزراعى H.A.M For agricultural investment شركة  رأس مالها 

250,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83878 ورقم قيد  198733    مركز عام  عن : • 

أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 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 فى الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  

• 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.  • 

المزارع السمكية.  • إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط 

نقلها ومعالجتها وتدويرها ,  وفقا  للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.  : • أنشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • ادارة المشروعات.  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  • التصدير.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 8 مساكن ناصر - منطقة شيخ غراب
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417 - ان تى جى للستثمار والتطوير العقارى NTG شركة  رأس مالها 70,000,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83894 ورقم قيد  198734    مركز عام  عن انشطة قانون 72  :  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  . انشطة خارج قانون 72  :  تطوير عقارى  مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 340 أ-القطاع الثالث-التجمع الخامس

Ideal For General Trade And Restaurant  418 - ايدال للتجارة العامة وادارة المطاعم

Management شركة  رأس مالها 450,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83919 ورقم 

قيد  198736    مركز عام  عن تسويق المستلزمات الطبية بكافة انواعها عدا الدوية  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  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 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 

القاهرة غرفه بالشقه رقم 42 بالدور الرابع بالعقار رقم 6060 شارع كارفور -المعراج -

419 - جلوسى شيلد لخدمات السيارات GLOSSY SHIELD شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83920 ورقم قيد  198737    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  - وعلى الخص التجارة لكسسورات ومستلزمات وافلم حماية السيارات .  اقامة وتشغيل 

مركز لخدمة وتركيب اللكسسورات وافلم ومواد حماية 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 

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 القاهرة شقه 3 - الدور الرضى - 

عمارة 472 - جاردينيا سيتى - طريق السويس -

420 - برايت ستون لصناعة الفازات وديكورات الحدائق Bright stone شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83921 ورقم قيد  198738    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الفازات وديكورات الحدائق  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 القاهرة الدور الرضي - عمارات الواحة رقم 15 – برج 

المنى –شقة 1 -
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421 - دى ان ايه للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83945 ورقم قيد  198741    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التسويق فيما هو مسموح به قانونا  تنظيم 

المعارض )عدا السياحيه()بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  تجارة وبيع اجهزة 

الهواتف المحمولة ومستلزماتها جمله وقطاعى  -صيانه جميع الجهزة اللكترونية والجهزة الكهربائية واجهزة 

الكمبيوتر والحاسب اللى وصيانه اجهزة الهاتف المحمول  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 القاهرة 3 برج العمدة-ش المعهد الدينى-

السلم اول

422 - دى اس اتش للتجاره والتوزيع شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    83946 ورقم قيد  198742    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلى الخص الجهزة الكهربائية والدوات المنزلية والهاتف  المحمول  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 القاهرة 2 ابراج المهندسين-كورنيش 

النيل

424 - فيجو لتجارة المواد الغذائية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    83961 ورقم قيد  198746    مركز عام  عن التجارة العامه فيما هو مسموح به قانونا وعلى 

الخص تجارة جميع انواع المواد الغذائية والحاصلت الزراعيه  -تصدير الحاصلت الزراعيه وكذلك تصدير 

جميع انواع الغذيه  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 القاهرة 11 / 

12 ش مصطفى رفعت - مساكن شيراتون

425 - سعد مصطفى للديكور شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83976 ورقم قيد  198747    مركز عام  عن القيام باعمال التصميمات والتشطيبات والديكورات.  -مقاولت 

العمال الكهروميكانيكية واللكتروميكانيكية.  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 القاهرة 328 دار مصر - القرنفل - شقة 19 - الدور 

الرابع - التجمع الخامس

426 - شياي زينج وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83980 ورقم قيد  198750    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصبغة. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القليوبية القطعة رقم 3 - بلوك 12014 - المنطقة الصناعية الولى - المتداد الشمالى
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EVIAN AL MASRIA AL ALAMIA FOR  427 - ايفيان المصرية العالمية للمشروبات والتوريدات

BEVERAGES AND SUPPLIES شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    83998 ورقم قيد  198751    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد 

الغذائية بجميع انواعها واللبان والعصائر الطبيعية والمركزات الطبيعيه  والمياة الغازية.  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 القاهرة مكتب ) 202 ( - عقار رقم 4 شارع الشيخ العنانى

428 - العيسوى للتنمية والستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    84075 ورقم قيد  198752    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات واللت الهندسية.  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والغزل 

والنسيج.  - اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه والخشاب.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السيارات وقطع غيارها.  - تجاره 

الجمله والتجزئه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده(.  - 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  

-: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير والتوريدات العمومية.  - التطوير العقاري.  * مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 المنوفية شقة 3 - عمارة 

4 - شارع جابر بن حيان - الحى الثامن -

429 - بى اند لصناعة وتجارة حافظة السجاد شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84076 ورقم قيد  198753    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

حافظة السجاد.  تجاره الجمله والتجزئه لحافظة السجاد )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  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 القليوبية 10 شارع شنودة عبدالملك - عزبة شاكر - حوض الدكر - مسطرد -

430 - اسامه عبدالرحيم للخدمات الزراعية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84077 ورقم قيد  198754    مركز عام  عن  انشطه داخل قانون الستثمار 72 /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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008   انشطه خارج قانون الستثمار 72 

/2017 :  التوريدات العموميه  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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 القاهرة 3 ش ابو بكر الصديق متفرع من شارع الشيخ مجاهد -
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439 - المكاوى للتنمية والستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    84094 ورقم قيد  198768    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 72  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعدات واللت الهندسية  اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والغزل والنسيج  اقامة 

وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الخشبيه والخشاب  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السيارات وقطع غيارها  تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

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

مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة  قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 2008  النشطة خارج ق 72  التطوير العقارى  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 المنوفية محور خدمات الحي الثانى - قطعه 24 -شقة 2 -

ALSHERAA FOR TRADING FOODS  443 - الشراع لتجارة المواد الغذائية والتوريدات العمومية

AND GENERAL SUPPLIES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84100 ورقم قيد  198773    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  تجارة وتوزيع المواد الغذائية  إقامة وتشغيل مخازن البضائع  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 القاهرة 71 شارع فريد 

سميكه -
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431 - ديجيكس للتحول الرقمي DIGIX شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84079 ورقم قيد  198756    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون الستثمار 72 :  1- صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.   انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  التسويق الكتروني عبر النترنت   مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة وحدة  D5 -بالعقار رقم 42 

شارع البحر الرئيسي - الدور الخامس - شيراتون -

432 - كريديفاي لقواعد البيانات CREDIFY شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    84080 ورقم قيد  198757    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 عليها  .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية 

.  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  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 القاهرة غرفة ادارية رقم 5 - شقة رقم 

3 - بالعقار رقم 28 شارع مكرم عبيد -

433 - زيدان للطباعة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84082 

ورقم قيد  198759    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع للطباعة على الملبس  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 القليوبية قطعة رقم 8 

بلوك 20021 ش المتداد الغربى -
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434 - فرست للرى الحديث شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84083 ورقم قيد  198760    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم. تخطيط وإقامة وتنمية المناطق 

العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(. اقامة أو 

إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة 

للستصلح والستزراع. انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع الراضي المستصلحة.ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري 

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

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم. تربية الخيول. المزارع السمكية. إقامة وتشغيل الفنادق الثابتة, ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق 

والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو 

رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم , وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات 

المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع . الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية. نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017:  شراء وبيع وتأجير 

وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد . اقامه 

المنشآت عليها واقامه المباني والوحدات بكافة أنواعها . تربية النحل لنتاج العسل. المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة.  التوريدات العمومية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار 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 القاهرة عمارة 420 / د شارع 9 - دور الخامس - شقة ) 51 (

435 - يل لونج للضيافه Yalla Lounge شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    84084 ورقم قيد  198761    مركز عام  عن إقامة وإدارة وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابتة 

والمتحركة )عدا العائمة(.  إقامة وتشغيل السلسل التجارية والسوبر ماركت.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  التوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 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.  تقديم خدمات الضيافة والكاترينج.  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 القاهرة محل رقم C5 -مول HUb 50 -زهراء 

المعادى -
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436 - فادى اميل جروب شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84086 ورقم قيد  198762    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: الستثمار العقاري بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم. تخطيط وإقامة وتنمية المناطق 

العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم(. استصلح 

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

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر. تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

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

البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية الخيول. المزارع السمكية . إقامة وتشغيل الفنادق الثابتة, ويخوت السفاري, 

والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, والنشطة  المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت 

خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل 

مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم  وأل يزيد إجمالي مساحة 

الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع . الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية. نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: شراء وبيع 

وتأجير وامتلك الراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  

اقامه المنشآت عليها واقامه المباني والوحدات بكافة أنواعها. تربية النحل لنتاج العسل. المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة. التوريدات العمومية  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار 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 القاهرة عمارة 420 / د شارع 9 - دور الخامس - شقة ) 52 (

438 - بكه للتطوير العقاري والسياحي شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84092 ورقم قيد  198767    مركز عام  عن التطوير العقاري  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية  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 القاهرة 11 عمارات رامو - ش عمر بن الخطاب -

441 - سكودفيت للعلف Scodevit شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84097 ورقم قيد  198771    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع اضافات العلف ومستحضرات 

التجميل وتصنيع ما سبق لدى الغير  - التصدير  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 القاهرة 10 ش عبداللطيف المكباتى -هليوبوليس -

442 - جوميا تك لنظم الحاسبات JUMIA TECH FOR COMPUTER SYSTEMS - GCS شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84099 ورقم قيد  198772    مركز 

عام  عن التوريدات العمومية  توريد وتوزيع الحاسب اللي ومستلزمات الكمبيوتر واكسسوارات الكمبيوتر  

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 القاهرة 18 شارع يوسف الجندي -
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437 - كيو اند اس للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84090 ورقم قيد  198765    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه 

وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله 

والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف 

الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات 

الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات 

الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع 

الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ 

للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه 

للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه  -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  - 

اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه 

لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -

اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق 

النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزة  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنظفات الصناعية والصابون السائل  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  - اقامة 

وتشغيل مخبز الى.  - اقامة وتشغيل سلسل امداد في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

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

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 

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

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  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  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 القاهرة شقة 13 -عمارة 23 -الحى الثانى -
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440 - حسن حسين حسن وشريكه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84096 ورقم قيد  198770    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت والكياس  

والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج 

وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف بكافه انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  - اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع 

وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعية والخضروات والفاكهة.  - اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة 

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

ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون.  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الزجاج.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطاعات اللومنيوم.  - اقامة وتشغيل المطاحن  - إقامة المراكز 

التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - سلسل المداد )بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة(.  - تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم(.  - اقامه و تشغيل المخابز الليه .  - انشاء محطات تموين 

السيارات.  - انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية.  - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان 

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

البيض أو التسمين أو اللحوم.  - تربية الخيول.  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  - إنشاء أو 

إدارة أو تشغيل المدارس.  - اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , 

واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع  فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد  اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات 

المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماوية والهندسية والغذائية 

والغزل والنسيج  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق 

والطرق والميادين )لند سكيب(.  - إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات واللت والمعدات وقطع 

الغيار.  - ادارة المشروعات.  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات 

)عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  - إنشاء الوحدات الداريه.  * مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

المنوفية 308 المنطقة التاسعة السادات مركز السادات -

444 - ب.دي.اس. للملبس والدوات الرياضية B. D. S شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84101 ورقم قيد  198774    مركز عام  عن تجارة الملبس والدوات 

الرياضية  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 القاهرة منفذ بيع بنادي المعادي الرياضي ميدان السوارس أول شارع أحمد زكي-
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445 - ايبك للنشاءات الزجاجية والمعدنية EPIC شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84102 ورقم قيد  198775    مركز عام  عن مقاولت النشاءات الزجاجية  

مقاولت النشاءات المعدنية  أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمبانى والمنشآت والديكور  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 

القاهرة الدور الول فوق الرضى-عقار رقم 103 شارع مكرم عبيد-قطعة 22 بلوك 53 -المنطقة

السادسة -

446 - الشاذلى في العشاب ELShazly in herbs شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84103 ورقم قيد  198776    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة العشاب ومستحضرات التجميل  - تصنيع مستحضرات التجميل لدى 

الغير  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 القاهرة 10 ش احمد الزمر الحي العاشر -

447 - فداك للمقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84104 ورقم قيد  198777    مركز عام  عن - التوريدات العامة  - المقاولت 

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 المنوفية المنطقة 23 - عمارة 137 - شقة 6 -

448 - ار ام لبيع وتجارة الحلويات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84105 ورقم قيد  198778    مركز عام  عن تجارة وبيع الحلويات الشرقية والغربية بكافة انواعها  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 القاهرة شقة 5 الدور الرضى عقار رقم 27 مشروع المل- شارع 233 دجلة المعادى -

 DEVELOPMENT EGYPT 03 LLC 449 - ديفيلوبمينت ايجيبت ثلثة لتأجير القاعات ال ال سى

شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84106 ورقم قيد  198779    

مركز عام  عن تجهيز وتأجير قاعات الجتماعات والمؤتمرات )فيما عدا التأجير التمويلى(.  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 

القاهرة مكتب رقم 457 - مبنى 47 - شارع التسعين الشمالى - القطاع الول - التجمع الخامس -

Page 189 of 1616 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

450 - احمد الشريف ديزاينز AHMAD EL-SHERIF DESIGNS شركة  رأس مالها 250,000.000 

قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84107 ورقم قيد  198780    مركز عام  عن المقاولت العامه  

مقاولت اعمال التشطيبات و الديكور  تقديم الستشارات الهندسيه)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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن 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 .  اعداد التصميمات الهندسيه  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 القاهرة عقار رقم 53 - الدور الرضى 

- رقم 2 - حى بنفسج 11 - التجمع الول -

451 - المنطقة الحمراء للتشطيبات والتصميمات RED ZONE شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84108 ورقم قيد  198781    مركز عام  عن مقاولت اعمال التشطيبات 

والديكورات  اعداد 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 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  المقاولت العامة  توريد الخامات ومستلزمات التشطيبات والديكورات  

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 القاهرة 5 شارع سليمان عزمي - عمار بن ياسر -

452 - كيه أس ام للمقاولت والتوريدات K S M شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84109 ورقم قيد  198782    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - التوريدات 

العمومية  - اعمال المبانى والتشطيبات  - توريد مواد بناء  - ايجار معدات فيما عدا التأجير التمويلي  - توريد 

مواد غذائية  - توريد مستلزمات المصاعد  - توريد مستلزمات التكييف  - توريد الجلود الطبيعية والصناعية  - 

توريد مستلزمات الفنادق  - توريد الرخام والسيراميك  - توريد اجهزة الكمبيوتر و قطع غيار ومستلزمات 

الكمبيوتر  - تجارة وتوريد العدد واللت  - توريد الكيماويات  - توريد الجهزة العلمية  - توريد مستلزمات 

الديكور  - ايجار واستئجار السيارات عدا النقل السياحى والليموزين  - توريد السمنت والزلط والرمل والسن 

والخرسانة الجاهزة  - اعمال االحفر والردم  - توريد الصاج والكروم والستانلس والنحاس واللمونيوم  - توريد 

جميع انواع الورق والكرتون  - توريد جميع انواع البلستيك  - توريد الملبس الجاهزة والقمشة  - توريد 

الدوات الكهربائية  - توريد أدوات السباكة  - توريد الدوات المكتبية  - توريد قطع غيار السيارات  - توريد 

العدد واللت والدوات والمعدات  - توريد جميع انواع المواد الخام  - توريد اجهزة المحمول ومستلزماتها  - 

توريد جميع انواع الخشاب  - توريد اثاث معدنى وخشبي وزجاجي  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 القاهرة 1 ش المعز بال- المنطقة 

السادسة - أول -
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453 - تى.اى.ام.اى للتصميمات المعمارية والديكورات Time Design Studios شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84110 ورقم قيد  198783    مركز عام  عن • 

اعداد التصميمات الهندسية والمعمارية.  • المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت التشطيبات 

والديكور.  • التوريدات العمومية .  • 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 ( .  • اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.  • تجهيز الراضي بمرافق البنية الساسية )مياه / 

صرف صحي / كهرباء / تليفونات / طرق( واستغللها بالتمليك او  اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين.  

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 القاهرة فيل 2 /96 كمبوند ليك فيو - التجمع الول -

454 - الكو اى.بى. اى جى واى بى تى للنظمة الذكية ELKO ep E.g.y.p.t شركة  رأس مالها 

3,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84111 ورقم قيد  198784    مركز عام  عن 

توريد وتركيب النظمة الذكية للمبانى والمكاتب والمنازل  مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 

64 لسنه 2003  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.  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 

القاهرة 1 شارع الجزيرة الوسطى)ابراج المصرى( برج أ -

455 - ماى للبحاث والدراسات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84113 ورقم قيد  198785    مركز عام  عن - اعداد البحاث العلمية  - اعداد الدراسات القتصاديه  - اعادة 

هيكلة الشركات من الناحيه الدارية فقط .  تقديم الستشارات الماليه )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 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 القاهرة 4شارع اوزوريس -جاردن سيتى -

456 - البحيره للمطاعم والكافيهات والحفلت The Lake شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84114 ورقم قيد  198786    مركز عام  عن إدارة المطاعم والكافيهات.  

تنظيم 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 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 القاهرة حديقة الزهر - بجوار مطعم البحيره - صلح سالم -
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457 - إل إل دى للتدريب والتعليم عن بعد L L D شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84116 ورقم قيد  198787    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز 

لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  -اعداد الدورات التدريبية  - التعليم عن بعد  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 البحر الحمر مبارك 14 

عمارة 60 الدور الرابع امام سكن صن رايز -

458 - يوفوريا لتنمية الموارد البشرية Euphoria شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84124 ورقم قيد  198788    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تصميم الزياء  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 القاهرة 3ب شارع السرايا الكبرى -جاردن سيتى -

459 - اوراسكوم للعلف والنتاج الداجنى ORASCOM شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84125 ورقم قيد  198789    مركز عام  عن - التجارة والتصنيع لدى الغير 

للعلف وتفريخ كتاكيت التسمين  - تجارة خامات العلف  - تسمين كتاكيت الدواجن  - تربية أمهات الدواجن  

- التصدير  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو 

التسمين أو اللحوم.  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 القاهرة 12 خالد بن الوليد - مساكن شيراتون -

463 - ديفيلوبيمينت إيجيبت سبعه للمكاتب الجاهزة ال ال سي Development Egypt  7 LLC شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84130 ورقم قيد  198793    مركز 

عام  عن تجهيز القاعات لعقد الجتماعات والمؤتمرات  تأجير واستئجار مساحات العمل المشتركة  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 القاهرة مكتب M029 -مبنى راية -شارع التسعين الشمالي -مجمع البنوك -التجمع الخامس -

464 - مونتر لدارة المشروعات Montreal For Projects Management شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84133 ورقم قيد  198794    مركز عام  عن - 

اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  -اعداد دورات تدريبية  - اقامة وتشغيل 

مكتبة لبيع الدوات المدرسية وتصوير المستندات  - ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  -اقامة و تشغيل و 

ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات والعصائر)عدا الكحولية(و تقديم  جميع أنواع 

المأكولت والسندوتشات و التيك اواى  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 القاهرة الشقة رقم 101 بالدور الول بعد الرضى 

والميزانين بالعقار رقم 41 أ ش محمد السيد احمد -
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460 - ايجى فيت للمستحضرات الصيدلنية Egy Vit Pharmaceutical شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84126 ورقم قيد  198790    مركز عام  عن 

انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات 

والجهزة  الطبية والتعويضية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة 

والعشاب الطبية  ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والبان 

الطفال والسمدة والكواشف  المعملية والكميائية ومستلزمات المعامل والحاصلت الزراعية المجففه والغير 

مجففه والعلف السائلة والبودرات  والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء 

المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع  لدى الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات 

التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية 

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة 

وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة 

وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  

العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية 

وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن 

الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة 

وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة 

أنواعها.  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 القاهرة ة 4 شارع عبدالعزيز عتيق - النزهه الجديده -

461 - الفيستيتو لفساتين الفراح والسواريه IL Vestito شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84127 ورقم قيد  198791    مركز عام  عن •اقامة وتشغيل اتيليه لعرض 

وبيع وتجارة فساتين الفراح والسواريه.  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 القاهرة 20 ش عباس العقاد - مدينة نصر اول -

462 - ام يو إس للديكور شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84128 

ورقم قيد  198792    مركز عام  عن - أعمال الديكور والتشطيبات  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  

- التوريدات العومية  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 القاهرة 33 برج ابو سمبل كورنيش النيل -
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465 - هورجادا جرين بوت للنشطة البحرية Hurghada green boat formarine activities شركة  

رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84134 ورقم قيد  198795    مركز 

عام  عن - إدارة وتملك وتشغيل الوحدات البحرية القائمة بالفعل و السابقة حصولها على تراخيص  - إقامة 

وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  - إدارة و 

تشغيل وتملك يخوت السفارى و الجلس بوت و المراكب الشراعية  - اقامة وتشغيل مراكز اللعاب المائية و 

الترفيهية )تزلج – سنوركل – جيت سكي – ويند سيرف –بانانا بوت (  - تجارة وتأجير الدراجات البخارية 

وعربات الصحراء  - إقامة وتشغيل المخيمات السياحية  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية  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 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 البحر الحمر شقة 2 - الدور الول - عقار 185 -ش النور 

-الكوثر -

466 - كونتننتال للصناعات الكيماوية C.C.M شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84138 ورقم قيد  198796    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات وسيليكات الصوديوم وسيليكات البوتاسيوم والميناسيليكات وإضافات ومكملت  وأعلف الحيوانات 

والسماك والدواجن وخامات المنطفات والمواد اللصقة  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 القاهرة 8 عمارات الميرلند - جسر السويس -

467 - الهليل فارماسيوتيكال ALHALEL PHARMACEUTICAL شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84140 ورقم قيد  198797    مركز عام  عن 

انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات 

والجهزة  الطبية والتعويضية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة 

والعشاب الطبية  ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والبان 

الطفال والسمدة والكواشف  المعملية والكميائية ومستلزمات المعامل والحاصلت الزراعية المجففه والغير 

مجففه والعلف السائلة والبودرات  والبرمكسات ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء 

المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع  لدى الغير لكل ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات 

التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية 

والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة 

وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة 

وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  

العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية 

وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن 

الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة 

وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير  • تجارة وتوزيع الخامات 

الدوائية بكافة أنواعها.  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 القاهرة رقم 69 ش 21 الحى الثانى - المنطقة الولى - التجمع الخامس -
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468 - واي إيه فرنيتشر Y.A Furniture شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    84167 ورقم قيد  198798    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

/ التوريدات العمومية  توريد الموبيليا بكافة أنواعها  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 القاهرة محل رقم 28 الدور الثاني سوق الدلتا -الدلتا ) 

1( مدينة السلم أول -

469 - الهديل ناتشورال لمستحضرات التجميل AL - Hadeel Natural شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84169 ورقم قيد  198799    مركز عام  عن - تصنيع وتعبئة 

وتغليف منتجات ومستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة وصابون البشرة والمستزمات  الطبية فيما 

عادا الدوية لدى الغير  - تجارة وتوريد منتجات ومستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة وصابون 

البشرة والمستزمات الطبية فيما  عادا الدوية  - التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة 54 مصطفى النحاس -

470 - فولو مى ترافيلز للستثمار السياحى Follow Me Travels For Tourism Investment شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84170 ورقم قيد  198800    مركز 

عام  عن -ادارة وتشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق و الجنحه الفندقيه والنشطة 

المكملة أو  المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية  - الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و شروط 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 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 القاهرة شقة 14 عمارة 69 كمبوند دار 

مصر - التجمع الخامس-

471 - وايت ويف لخدمات النظافه شركة  رأس مالها 51,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84171 ورقم قيد  198801    مركز عام  عن - تقديم خدمات النظافه وابادة الحشرات  - 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 القاهرة 5م.ضباط الهايكستب -امتداد قطاع يو -
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474 - زيكانسو لتجارة الملبسZekanso شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    84176 ورقم قيد  198804    مركز عام  عن تجارة الملبس الجاهزة  التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 القاهرة 5 شارع 9 بالقرب من ميدان 

النافورة -

472 - اللوفار للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84173 ورقم قيد  198802    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط 

وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله 

والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف 

الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات 

الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات 

الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع 

الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ 

للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه 

للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه  -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  - 

اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه 

لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -

اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق 

النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزة  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنظفات الصناعية والصابون السائل  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  - اقامة 

وتشغيل مخبز الى.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

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

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  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 القاهرة شقه 10 عماره 15 - الحى الثانى -
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473 - وناسة للتجارة  Wanash شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84175 ورقم قيد  198803    مركز عام  عن  نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  تجاره الجمله 

والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده   نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - ادارة 

وتشغيل المطاعم الثابته  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار  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 القاهرة 28 شارع 9 ثكنات المعادى -

475 - يزل للمعدات الزراعية Yazal Agricultural Equipment شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84177 ورقم قيد  198805    مركز عام  عن تجارة وتأجير 

المعدات الخاصة بالزراعة )عدا التأجير التمويلى(  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 القاهرة 48 شارع سليم الول -

476 - عيسى فارم لدارة الصيدليات والستيراد Eissa Pharm شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84181 ورقم قيد  198806    مركز عام  عن استيراد كافة 

المنتجات وعلى الخص استيراد المستحضرات الطبية والمستحضرات العشبيه العلجيه والدوية والغذية  

التكميليه والعلجيه والرياضيه الطبيه والمستحضرات الدوائية التكميليه والمستلزمات والمعدات الطبيه 

ومستحضرات  التجميل  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.  التوريدات العمومية  إدارة الصيدليات  

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 القاهرة محل 2ب - بالدور الرضي - مول ون جولدن سكوير - نهاية ش التسعين - التجمع الخامس -

477 - انجى همت للستشارات Engy Hemat Consulting Services شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84182 ورقم قيد  198807    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 في مجال الوراق 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 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 القاهرة عمارة 12 

مجموعة 91 - الرحاب-التجمع الول-
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478 - ننا كيمكل أند بلست لنتاج المواد الكيماويه وتدوير وتصنيع البلستيك شركة  رأس مالها 

4,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84184 ورقم قيد  198809    مركز عام  عن 

- اقامة وتشغيل مصنع لنتاج المواد الكيماوية  - اقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير وتصنيع البلستيك  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 القاهرة الشقه رقم 11 بالدور الرابع فوق الرضى بالعقار رقم 7 بلوك 28 شارع مصطفى حمام -قسم

مدينة نصر اول -

479 - ديفيلوبمينت ايجيبت اربعه ليجار المكاتب ال ال سى DEVELOPMENT EGYPT 4 شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84185 ورقم قيد  198810    مركز 

عام  عن تجهيز القاعات و المؤتمرات  ايجار مساحات العمل المشتركه  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 القاهرة مكتب رقم 136 الكائن بالدور 

الول -مبنى فاينينشيال سنتر - مجمع البنوك- التجمع الخامس-

480 - تى اس ان ار للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84191 ورقم قيد  198811    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

التوريدات العمومية.  استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(.  إدارة المطاعم والكافتريات.  ادارة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  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 القاهرة 49 الحى الثالث - المنطقة الرابعة عمارات -

481 - كيه اند اس للتوكيلت التجارية شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84194 ورقم قيد  198812    مركز عام  عن - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - التصدير  - التصنيع لدى الغير للمصنوعات الجلدية  - تعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى 

الغير  - تصنيع الملبس الجاهزة لدى الغير  التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى 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.  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 القاهرة 3 ش مسطرد القديم - الدور الرضي -

ABD EL RAHMAN SERAG FOR  482 - عبد الرحمن سراج للمقاولت العامة

CONSTRACTION شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84195 

ورقم قيد  198813    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 1130 المجاورة 

8 - حى الجولف - الشروق 2 -
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483 - محمود حمدى خالد عبد الجواد و شريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84196 ورقم قيد  198814    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية الكيلو 84 - طريق 

مصر اسكندريه الصحراوى -مدخل الخطاطبه- مدخل الهويدى-

484 - الحرمين للعدد اليدوية والمعادن ولوازم العمارات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84198 ورقم قيد  198815    مركز عام  عن إدارة محلت لتجارة الحدايد 

والبويات والعدد اليدوية والمعادن ولوازم العمارات.  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 القاهرة 3 شارع الرويعى -

Development Egypt 6 485 - ديفيلوبمينت ايجيبت سته للتجارة العامة وخدمة رجال العمال ال ال سى

LLC  شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84199 ورقم قيد  

198816    مركز عام  عن اعمال تجهيز القاعات لعقد الجتماعات و المؤتمرات .  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا .  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(.  

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 القاهرة مكتب رقم 426 مبنى 47 - شارع التسعين الشمالى - القطاع الول - القاهرة الجديدة - أول -

486 - دايت هب لداره و تشغيل المطاعم DIET HUB شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84206 ورقم قيد  198820    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم 

و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  

تقديم خدمات الكاترينج  تصنيع المواد الغذائيه لدى الغير  تجاره و توزيع المواد الغذائيه الطازجه و المجمده و 

المصنعه و المجففه و المعلبه  اقامه الحفلت العامه و توريد مستلزماتها  توريد الوجبات الجاهزه  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 

القاهرة محل رقم 9- قطعه 6469 - ش الروضه متفرع من ش كليه هندسه بالكاديميه الحديثه-الحى

الخامس- الهضبه الوسطى - حى المقطم -
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487 - بروتاك للبحاث العلمية PROTAC For Scientific Research شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84216 ورقم قيد  198821    مركز عام  عن 

اعداد البحاث العلمية الخاصة بالدواء  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  التصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة شقة 10 الدور الثالث- 134 ش خلوصى -

493 - اوطان للتعبئة والتغليف AUTAN شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    84300 ورقم قيد  198830    مركز عام  عن تجارة وتوريد الورق والكرتون والبلستيك  

التعبئة والتغليف لدى الغير  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 القاهرة غرفة بالشقة بالدور الثاني - بالعقار رقم 32 شارع احمد الزمر -

494 - شوكس باريس للتوريدات العمومية Choux Paris شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84303 ورقم قيد  198831    مركز عام  عن التجارة العامة والتوريدات 

العمومية  اقامة وتشغيل وادارة وتجهيز المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم جميع أنواع المأكولت والوجبات 

السريعة والمشروبات  فيما عدا الكحولية  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 القاهرة 29 ش 206 دجلة -
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488 - الترا للمراكز التجارية شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84263 ورقم قيد  198824    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 : تخطيط واقامه وتنميه المناطق 

العمرانيه )المناطق الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج  الوادى القديم( . الستثمار 

العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم.   انشاء او اداره 

او تشغيل المدارس   اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده   اعمال 

اداره التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  

والداريه للمصانع   اقامه وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن والهياكل الهندسيه   اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع البويات والدهانات والصباغ الكيماويه   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العصائر وتجفيف 

المواد الغذائيه   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل   

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

هياكل السيارات والثلجات   اقامه وتشغيل الفران لتصنيع المخبوزات بكافه انواعها   اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجلود والحذيه   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد 

اللصقه   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات والصباغ   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كابلت الكهربائيه 

والمستلزمات الكهربائيه ولمبات الليد   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الهندسيه   اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى   اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الصناعات الكيماويه   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزجاج   اقامه وتشغيل واداره محطه لتموين السيارات   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق والورقيات   

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اخذية   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع التكييفات والمبردات   إقامة وتشغيل مصنغ 

لتصنيع اللبان ومشتقاتها ومنتجاتها   انشاء محطات تموين السيارات   اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو 

المتكاملة أو العامة , وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية.   اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية 

أو العلجية.  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   اقامه وتشغيل الفنادق)

الثابته(والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه والنشطه المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت 

خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال  يقل 

مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه عن ثلثه نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  

الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع   اقامه وتشغيل مجزر 

الى للدواجن والماشيه   تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

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

التسمين او اللحوم . نشاط خارج ق 72 : اقامه وتشغيل واداره مركز لخدمه وصيانه السيارات   اقامه وتشغيل 

دور الحضانه للطفال   اقامه وتشغيل واداره المخازن والمستودعات)عدا مخازن الكيماويات الخطره والدويه(   

اقامه وتشغيل واداره الكافتيريات وقاعات الفراح والمناسبات   التطوير العقارى  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة فيل 31 - منطقة 7 -الحى 

الول - التجمع الخامس
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489 - إى سي أوت سورسينج E.C Outsourcing شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84264 ورقم قيد  198825    مركز عام  عن الحاق عمالة مصرية للعمل 

بالداخل فقط . اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية. تقديم الستشارات فى 

مجال الموارد البشرية )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 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 القاهرة 67 ش الحرية - 

قطعة رقم 11 - مربع 929 تقسيم مصر الجديدة

490 - لوتشى ديزاينز للتصدير و التوريدات العمومية شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84292 ورقم قيد  198827    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  -التصدير  

-تجارة النجف و الباليك و ادوات الضاءة و الموبيليا و مستلزمات الديكور ومستلزمات وادوات المنزل  -

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 , 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 .  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 القاهرة فيل 101 الياسمين 8 - التجمع اول

491 - ايه فى ايه للتصميمات A V A شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84295 ورقم قيد  198828    مركز عام  عن - اعداد التصميمات الهندسيه  - تقديم الستشارات 

الهندسيه )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 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 القاهرة 3 ش اسحاق 

يعقوب -ارض الجولف -
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492 - ريزلت آند سوليوشن للتوكيلت التجارية Result and Solution شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84297 ورقم قيد  198829    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل وادارة وصيانة المطاعم الثابتة والكافتريات  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 ( .  التوريدات العمومية  البيع بالعمولة واستغلل العلمات التجارية 

الفرانشايز  إدارة المنشأت السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول  ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها 

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

المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 201 عمارة 33 الشطر السادس من شارع زهراء المعادي -

495 - كوكو كبانا CoCo Cabana شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84307 ورقم قيد  198832    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لرعاية وإيواء واستضافة 

الحيوانات الليفة  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 القاهرة 116 شارع أحمد عصمت -

496 - ايفيرست لتنفيذ مشروعات البناء EVEREST شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84311 ورقم قيد  198833    مركز عام  عن المقاولت العامه و المتكامله و 

المتخصصه  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  اداره المشروعات فيما عدا 

الداره الفندقيه  الشراف على تنفيذ مشروعات البناء  اعداد التصميمات الهندسيه  مقاولت اعمال التشطيبات و 

الديكور  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 القاهرة فيل 113 حمدى غيث - -المجاوره الولى -
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497 - كيو دبليو للمقاولت والتوريدات Q W شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    84314 ورقم قيد  198834    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - التوريدات العمومية  - 

مقاولت اعمال المبانى والتشطيبات  - توريد مواد بناء  - ايجار معدات فيما عدا التأجير التمويلي  - توريد مواد 

غذائية  - توريد مستلزمات المصاعد  - توريد مستلزمات التكييف  - توريد الجلود الطبيعية والصناعية  - توريد 

مستلزمات الفنادق  - توريد الرخام والسيراميك  - توريد اجهزة الكمبيوتر و قطع غيار ومستلزمات الكمبيوتر  - 

تجارة وتوريد العدد واللت  - توريد الكيماويات  - توريد الجهزة العلمية  - توريد مستلزمات الديكور  - ايجار 

واستئجار السيارات عدا النقل السياحى والليموزين  - توريد السمنت والزلط والرمل والسن والخرسانة الجاهزة  

- مقاولت اعمال الحفر والردم  - توريد الصاج والكروم والستانلس والنحاس واللمونيوم  - توريد جميع انواع 

الورق والكرتون  - توريد جميع انواع البلستيك  - توريد الملبس الجاهزة والقمشة  - توريد الدوات 

الكهربائية  - توريد أدوات السباكة  - توريد الدوات المكتبية  - توريد قطع غيار السيارات  - توريد العدد 

واللت والدوات والمعدات  - توريد جميع انواع المواد الخام  - توريد اجهزة المحمول ومستلزماتها  - توريد 

جميع انواع الخشاب  - توريد اثاث معدنى وخشبي وزجاجي  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 القاهرة 25 ابن النفيس -المنطقه 

السادسه -مدينة نصر اول -

498 - مخازن الجمال للتوريدات العمومية Beauty Stores شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84316 ورقم قيد  198835    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة محل رقم A 1 ,6 الكائن بالمركز التجارى شارع 

الخمسين -زهراء المعادى -بجوار بنزينة وطنية 2 -

499 - الزهار للعمال الهندسية المتكاملة AL Zahar Integrated Engineering Works شركة  رأس 

مالها 300,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84318 ورقم قيد  198836    مركز عام  

عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  - 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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعداد 

التصميمات الهندسية.  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 القاهرة 5 ش الشهيد مصطفى رياض متفرع من ش البطراوى - عباس العقاد -
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500 - أجريجرو للتجارة و المقاولت Agrigrow For Trading and Contracting شركة  رأس مالها 

200,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84321 ورقم قيد  198837    مركز عام  عن -

تنسيق وتخطيط وتصميم الحدائق  -استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

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

2008  - التجارة العامة و التوزيع 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  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 القاهرة 20 ش الملك الصالح ناحية المنيل ارض طرح نهر -

A.M Group For Preparing Hotels And  501 - إيه إم جروب لتجهيزات المطاعم والفنادق

Restaurants شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84325 ورقم 

قيد  198838    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

تسويق كافة المنتجات.  اعمال تجهيزات المطاعم والفنادق.  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 القاهرة 38 شارع محى الدين عبدالحميد 

-

502 - بروميد للطراف الصناعية شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84327 ورقم قيد  198839    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  - 

تجارة وتوزيع الطراف الصناعيه  - تجارة وتوزيع الجهزة الطبيه  - تجارة وتوزيع المستلزمات الطبيه 

والدوية  - 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 القاهرة الدور الرابع - 3091 شارع المستشار حسام 

الشامى -مدينة المعراج -
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503 - انجاز لجميع اعمال الواجهات الخارجية INGAZ شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84333 ورقم قيد  198840    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شأن 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  - المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه  - توريد وتركيب الواجهات الزجاجيه 

بجميع انواعها واشكالها وخاماتها  - توريد وتركيب الواح اللومنيوم المركبه  )ACP( بجميع انواعها واشكالها 

وخاماتها  - توريد وتركيب الحروف المضيئة والكليرك والستاندات  - توريد وتركيب الواح الكلدينج بجميع 

انواعها واشكالها وخاماتها والوانها  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 القاهرة ش مدرسة منارة دريم سكول بجوار مدرسة منارة 

دريم سكول -

504 - وشفل للتوريدات العمومية والتوكيلت التجارية Wishfull شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84334 ورقم قيد  198841    مركز عام  عن التوريدات العمومية  •التوكيلت 

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

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

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

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

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و 

ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 21 ش طريق مصر 

السكندرية الزراعى -

505 - هيدروتك لتكنولوجيا معالجه المياه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84335 ورقم قيد  198842    مركز عام  عن التوريدات العامه  توريد انظمه معالجه المياه و 

الصرف الصحى و الصناعى و البيئى  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 القاهرة عقار رقم 3- ميدان السكاكينى - قسم الظاهر- وحده 

رقم 807 - -

506 - ساب دوج لدارة المطاعم Sup Dawg شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    84336 ورقم قيد  198843    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات لتقديم 

المشروبات )عدا الكحولية(والمأكولت )فيما عدا العائمة(  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 القاهرة شقة رقم 14 - عمارة 9 - 

مجموعة 122 - مرحله 12 - مدينتي -
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507 - الشاب للمقاولت والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84337 ورقم قيد  198844    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة حجرة من الشقة رقم 5 - مدخل 4 - بلوك 103 - مساكن عين الصيره -

508 - أر-جيه فرايت سيستم للشحن R-J Freight System شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84339 ورقم قيد  198846    مركز عام  عن الشحن الجوى والبحرى والنقل 

والشحن البرى للبضائع.  ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب )الدخلى - الدولى( أوالبضائع )الدخلى - 

الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل  القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى  الداخلى والدولى.  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 القاهرة وحدة 1 الدور الرضى - عقار 

68 - ش سليم الول -

509 - خالد حسن عبدالعال وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84343 ورقم قيد  198848    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لصهر المعادن وانتاج جميع انواع 

المسبوكات وصناعة وانتاج المواسير بجميع انواعها ودرفله  الحديد.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

الجيزة قطعه الرض رقم ) 205 ( - بمسطح 12950 م 2 - المنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد - الصف - 

بجوار مصنع ايجى ستيل

510 - بلتينوم فاونديشن للبنية التحتية Platinum Foundation شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84344 ورقم قيد  198849    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  المقاولت 

العامة.  مقاولت اعمال البنية التحتية من مد وتركيب شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى.  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 

القاهرة قطعة 8 من قطعة 13 - المعادى جاردنز -

511 - السراء لداره المطاعم شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84347 ورقم قيد  198850    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و  التيك اواى  -التجارة العامة والتوزيع 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 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 البحر الحمر عقار 73 - تقسيم حسن ابو العباس - ش 

شيرى - امام حلوانى الزهراء -
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512 - ايه ار كيه لدارة المشروعات ARK شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84348 ورقم قيد  198851    مركز عام  عن إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  ادارة 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 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 القاهرة 9 شارع سيد راضى -

513 - لوازم للمنصات الرقمية Lawazem شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84349 ورقم قيد  198852    مركز عام  عن - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - التسويق 

اللكترونى عبر النترنت  - تصميم وادارة المواقع اللكترونية  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 القاهرة الدور الرضى شقه 1-8 شارع 

محمد ابوستيت من جوزيف تيتو -النزهه الجديده -

514 - انكور اند كيز للتجارة والمقاولت العامة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

برقم ايداع    84350 ورقم قيد  198853    مركز عام  عن الستثمار العقارى .  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة  تقديم 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 المالية  المنصوص عليها في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  صيانة المبانى والمنشات  التوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  ادارة وتشغيل المولت التجاريه  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 القاهرة 53 شارع جسر 

السويس -امام المنطقة الصناعية -

515 - محمد نور عويرة لتجارة وتشغيل المعادن شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84351 ورقم قيد  198854    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وسحب وصهر وتشغيل النحاس والمعادن  تجارة وتوزيع المعادن  تصدير المعادن  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 القليوبية بمنزل ملك جاد محمود رفاعي - عزبة عيروط - باسوس - القناطر الخيريه -
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516 - شركة عيادات العناية المتقدمة التخصصية شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84352 ورقم قيد  198855    مركز عام  عن - ادارة وتشغيل العيادات الطبيه 

المتقدمه التخصصيه  - ادارة وتشغيل المراكز الطبيه  - تصدير الدوية  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 القاهرة عقار رقم 73 شارع التروللى 

ناصية التعاون -

525 - علياء عبد الوهاب سعد الطحان وشركاها شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84366 ورقم قيد  198866    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  •إقامة 

المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.  بشرط أن تقدم ) 10 %( سنويا  بالمجان من الحالت التي يتم تقديم 

الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها.  النشطة خارج ق 72  - إدارة العيادات الطبية  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب 

رقم B 1-مبنى B2-بمشروع ميفيدا - التجمع الخامس -

526 - عوض ا رابح محمد وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84368 ورقم قيد  198867    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف الزيوت 

ومستحضرات التجميل.  تجاره الجمله والتجزئه للعطور والعشاب )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 2 - عقار 185 - مساكن لوران -

517 - مصطفى موحد احمد على وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84354 ورقم قيد  198856    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج كافة المنتجات 

البلستيكية  -اقامة وتشغيل مصنع لحقن ونفخ وسحب وتشكيل حرارى للبلستيك  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وانتاج حامض السلفونيك  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المنظفات والمطهرات الصناعية  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وانتاج السفنج بكافة انواعه  -اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة وتغليف وتبريد وحفظ المنتجات 

الغذائية والحاصلت الزراعية  -اقامة وتشغيل مصنع لنتاج منتجات الخضروات والفواكه المجمده والبطاطس 

النصف مقلية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج البسكويت الويفر والسادة  -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

وتغليف البوقوليات والمواد الغذائية والتوابل والبهارات  -اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مصنعات الدواجن واللحوم  

-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج قواعد والبالتات الخشبية  -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن 

واعمال الحدادة والكريتال  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات والخزانات المعدنية والجهزة 

المنزلية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التكييفات والمبردات  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع القمشة 

والمفروشات والمراتب  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج  الوادي القديم (.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 6 شارع ابن سيناء -

520 - اماني سمير عبداللطيف وشركائها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84359 ورقم قيد  198859    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله 

والتجزئه للمواد الغذائية بالمناطق النائية والجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم D 7 -قطعة رقم 3 - ابراج الرويال تاورز - كمبوند 

البارون -
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521 - اليمينت لدارة الصول العقارية Element For Real Estate Asset Management شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84360 ورقم قيد  198860    مركز 

عام  عن •إدارة الصول العقارية.  •ادارة المراكز التجارية.  •التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في 

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  •التوريدات العمومية  •مقاولت اعمال التركيبات وصيانة المفروشات 

والتجهيزات الخاصه بالتصميمات الداخلية والخارجية  •اعداد التصميمات الهندسية  •ادارة المشروعات.  مع 

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  

• ادارة وتشغيل المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  

المأكولت والتيك أواي  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 القاهرة 6 أ ش افلطون -

518 - تى أند أى للحلول الذكية T & I INTELLIGENT SOLUTION شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84355 ورقم قيد  198857    مركز عام  عن - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات 

التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.  تجاره 

الجمله و التجزئه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  : نشاط 

خارج ق 72  التسويق اللكترونى عبر النترنت  - 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 الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  اعاده الهيكله الداريه للشركات  - اقامة و تشغيل و 

ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  - التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة الحى الول - منطقه الخدمات 

الطبيه - عقار رقم 54 - كابيتال مول- التجمع الخامس-
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519 - غريب للصناعات البلستيكية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84358 ورقم قيد  198858    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع قطع ووصلت شبكات الرى وتصنيع المنتجات البلستيكية.  : • أنشطة 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • المقاولت العامة.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة شقة 701 الدور السابع برج 10 - ش 

كورنيش النيل - جزيرة بدران -

522 - سيتا فارما SiTa pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84361 ورقم قيد  198861    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية والمصال 

واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والتعويضية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية  ومستحضرات التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعشاب الطبية والغذية الطبية والبان الطفال والسمدة والكواشف  المعملية والكميائية ومستلزمات المعامل 

والحاصلت الزراعية المجففه والغير مجففه والعلف السائلة والبودرات  والبرمكسات ومستحضرات معهد 

التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع  لدى الغير لكل ما سبق.  • 

التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد 

الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  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 القاهرة 17 ش طه حسين - النزهه 

الجديدة -
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Sudanese King For The Export Of  523 - الكينج السودانى لتصدير الحاصلت الزراعية

Agricultural Crops شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84362 ورقم قيد  198862    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  تجارة الحاصلت الزراعية  • الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 

1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  

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

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

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

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

محافظة القاهرة 8 عمارات الياسمين - زهراء المعادى -

524 - قاسيون لتصنيع البلستيك شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84365 ورقم قيد  198865    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بكافة 

انواعها  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 المنوفية مصنع بمنطقة الورش الصناعيه السادسه -قطعه رقم 30 -

TTE Egypt Management  527 - تى تى اى ايجيبت للستشارات والدراسات الدارية

Consultancy شركة  رأس مالها 650,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84379 ورقم 

قيد  198868    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 في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية ( .  •حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير 

مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  •التصدير  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  •اعداد البحاث التسويقية  •اعداد البحاث والدراسات العلمية فى مجال الدارة  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 

القاهرة شقه رقم 3 بالدور الرضى - ب 10 ش زكريا رزق - قسم قصر النيل -

528 - ذد.ام.ايه لعمال صيانة الصرف الصحى Z.M.A شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84380 ورقم قيد  198869    مركز عام  عن صيانة شبكات الصرف الصحى  

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 القاهرة 33 ش قصر النيل -
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529 - مستطاب لداره المطاعم شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84383 ورقم قيد  198870    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة و استغلل المطاعم و الكافتريات الثابتة 

لتقديم و تحضير جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و  تقديم و تحضير جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  

التوريدات العموميه  التصدير  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 القاهرة 5 ش عمر لطفى -

530 - بى واى تى للمقاولت والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

12-12-2022 برقم ايداع    84384 ورقم قيد  198871    مركز عام  عن التوريدات العمومية  المقاولت 

العامة  توريد المعادن )الحديد والنحاس واللومونيوم(  توريد الخرسانة الجاهزة ومواد البناء  توريد الكرتون 

وادوات ومستلزمات النظافة  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 القليوبية عقار رقم 4 - شارع الحاج فتحى - قرية ابو سنة - قليوب -

531 - سواب للتوكيلت التجارية SWAP For Commercial Agencies شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84386 ورقم قيد  198872    مركز عام  عن 

تجارة وبيع وايجاروتوزيع الموتوسيكلت الكهربائية وقطع غيارها وبطارياتها وشواحنها واكسسواراتها وكبائن 

شحن  البطاريات الخاصة بها )عدا التأجير التمويلى(  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى 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.  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 القاهرة 46 شارع بورسعيد -

532 - الدالى للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84387 ورقم قيد  198873    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة 13 مجموعة 7-مدينتى-
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533 - جلوبيمار للتجارة والتوريدات والمقاولت GLOBEMAR شركة  رأس مالها 10,000,000.000 

قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84390 ورقم قيد  198875    مركز عام  عن -توريد البلستيك 

والملبس والقمشة والجلود والدوات الكهربائية والرخام وأدوات السباكة والدوات المكتبية ومواد  البناء 

ومستلزمات شبكات المياة والصرف الصحى والطرق والكبارى والحفر والردم وجميع أنواع المعادن 

ومستلزماتها  وقطع غيار السيارات وصيانتها والجهزة الكهربائية والذكية والكيماويات بكافة انواعها 

ومستلزمات الفنادق والمحلت  والخشاب والثاث بكل انواعه والمنسوجات والغزل والنسيج ومستلزمات 

المصانع والمواد الغذائية والمشروبات )عدا  الكحولية( والمجمدات والعصائر والمستلزمات والدوات الطبية 

والجراحية )فيما عدا الدوية( والمعدات الزراعية  والمستلزمات الزراعية والخرسانة الجاهزة والخضار والفاكهة 

ومستلزمات الكمبيوتر ومستلزمات المصانع والكافيهات  والوجبات الجاهزة  -تجارة النحاس واللومنيوم 

والمعدات والمواد الغذائية والثاث الخشبى والمعدنى والزجاجى وجميع أنواع الورق  والكرتون ومستحضرات 

ومستلزمات وأجهزة وأدوات التجميل والعناية الصحية )فيما عدا الدوية(.  -المقاولت العامة.  -مقاولت اعمال 

المباني والتشطيبات.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات العمومية.  -توريد 

وتركيب أجهزة التكييف.  -توريد وتأجير معدات النتاج السينمائى )فيما عدا التأجير التمويلى(  -توريد وتركيب 

أجهزة الطفاء والحريق والصيانة المتنقلة لها )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64  ) لسنه 

2003  -تجهيز الراضى بالمرافق الساسية )مياه – صرف صحى – كهرباء – طرق(  -حق استغلل 

العلمات التجارية )الفرنشايز(  -تأجير المعدات )فيما عدا التأجير التمويلى(  -صيانة المعدات والماكينات 

والجهزة وخطوط النتاج  -توريد وصيانة الجهزة العلمية والمعملية ومستلزمات المعامل.  -تجارة وتوريد 

وصيانة الجهزة الطبية والعلمية  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 القاهرة 4 عمارات المهمات - شقة 2 - بجوار ابراج وزارة 

المالية

534 - أركتورس للنشاءات Arcturus Constractions شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت 

فى   12-12-2022 برقم ايداع    84396 ورقم قيد  198876    مركز عام  عن المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة  - اعمال النشاءات المتكاملة واعمال التشييد والبناء  - مقاولت رصف الطرق وانشاء 

الكباري  - مقاولت صيانة المرافق بكافة انواعها  تأجير واستئجار المعدات واللت بكافة انواعها )فيما عدا 

التأجير التمويلي(  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  تقديم الخدمات 

البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - صيانة معدات الحفر 

والمضخات البترولية  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانة  - معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف 

وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي  النشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية 

واستخراجها وتقطيعها وتجهيزها واستخلصها وتنقيتها واجراء أي  عمليات صناعية عليها ول يشمل ذلك 

محاجر الزلط والرمل.  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 القاهرة شقة رقم 4 الدور الرضي - برج رقم 52 - امتداد المل -
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535 - اى جريد ستوديوز للنتاج الفنى I Grade Studios Production شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84399 ورقم قيد  198877    مركز عام  عن - 

النتاج الفنى 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 الذاعى (  - تاجير كافة المعدات للتصوير و الضاءه و بيعها فيما عدا 

التاجير التمويلى  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 5 ميدان ابو الكرامات - شقة رقم 11 , 

13 الدور الثالث

536 - مالكو إير اكسبريس شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84407 ورقم قيد  198878    مركز عام  عن 1. النقل الجوى غير المنتظم للركاب دوليا. 2. النقل الجوى 

غير المنتظم للبضائع دوليا. 3. الصيانة لطائرات الشركة 4. الخدمة الرضية لطائرات الشركة 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 القاهرة 9 ش 

مصطفى النحاس

537 - الدريمى جروب للخدمات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

84432 ورقم قيد  198879    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  تقديم خدمات الصيانة والنظافة ومكافحة 

الحشرات والقوارض للمبانى والمنشات.  القيام باعمال تعقيم خزانات المياه.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تأجير واستئجار السيارات )فيما عدا التأجير التمويلى 

والليموزين(.  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 القاهرة شقة 14 - عمارة 2193 - زهراء مدينة نصر -

538 - شارم للضيافة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84448 

ورقم قيد  198880    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)

عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت  وتقديم خدمات الضيافة )الكاترينج(  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 القاهرة 2 ش اللواء حسن 

عبدالوهاب سابقا - 134 ش متحف المطرية حاليا امام مسجد خالد بن

الوليد جسر السويس
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539 - فيا بورت للستيراد VIA PORT FOR IMPORT شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت 

فى   13-12-2022 برقم ايداع    84534 ورقم قيد  198882    مركز عام  عن 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.  -التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة 58 معز الدولة

540 - جنوا لدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات GENOA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84544 ورقم قيد  198883    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات لتقديم كافة انواع المأكولت والمشروبات والوجبات والتيك اواي " فيما عدا  المشروبات الكحولية 

وفيما عدا المطاعم العائمة"  إقامة وتشغيل السوبر ماركت  التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المواد 

الغذائية  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 القاهرة 45 شارع مجمع المحاكم - زهراء مدينة نصر -

541 - اوفن بيتزا PIZZA OUVEN شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    84546 ورقم قيد  198884    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات 

لتقديم كافة انواع المأكولت والبيتزا والمشروبات والتيك اواي "فيما  عدا المشروبات الكحولية"  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 

القاهرة وحدة رقم 1 - مشروع اسكان مصر للتعمير - شيراتون -

542 - لب فيفتى ناين للستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    84548 ورقم قيد  198885    مركز عام  عن المقاولت العامة  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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  الشراف على تنفيذ المشروعات  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 القاهرة عقار 146 - البنفسج 10 -محور احمد شوقى-التجمع الول-
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543 - ديبن للستشارات التجارية Deben Consultancy شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84549 ورقم قيد  198886    مركز عام  عن التوكيلت التجارية تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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 التجارية )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 ( .  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - 

تليفون(  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و 

وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  الوساطه التجارية  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 القاهرة 26 ارض وزارة المالية -

التجمع الول -

544 - ايماجينيا للدعاية والعلن Imaginea Advertising شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84550 ورقم قيد  198887    مركز عام  عن - التسويق العقارى.  - الدعاية 

والعلن.  - التوريدات العمومية.  - التسويق اللكتروني عبر النترنت.  - تنظيم المعارض )عدا المعارض 

السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة 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 ,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 القاهرة فيل 47 اسكان القضاه - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

545 - بى ان اتش لمستحضرات التجميل والبيع والتوزيع B N H شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84555 ورقم قيد  198889    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع وبيع المنتجات الغذائية ومستحضرات  التجميل  إدارة 

المشروعات  التصنيع لدى الغير  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 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 القاهرة 2 شارع عين شمس-الدور 

الثانى شقة 4 - الحلمية -

546 - برادوس للتجارة العامة والتوريدات العمومية BRADOS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   13-12-2022 برقم ايداع    84557 ورقم قيد  198890    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 

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 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 القاهرة شقة رقم 7 - شارع احمد السلوى -
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547 - كيمدكس للتوكيلت التجارية Kmedix Trade Agencies شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   13-12-2022 برقم ايداع    84559 ورقم قيد  198891    مركز عام  عن التوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى 

الخص تجارة مستحضرات التجميل  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 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 القاهرة 5 أ طريق النصر- امام دار الحرب اللكترونية -
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548 - ابراهيم محمود ابراهيم البنا وشركاه شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84561 ورقم قيد  198892    مركز عام  عن -أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 :   - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت 

بلستيكية والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  - اقامة 

وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف بكافه انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب .  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكيماويات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة اللكترونية.  - اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت 

الزراعية والخضروات والفاكهة.  - اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات 

الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة 

بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, 

وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

قطاعات اللومنيوم.  - اقامة وتشغيل المطاحن  - إقامة وتشغيل سلسل المداد و المراكز التجارية بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج  الوادي القديم  - تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )

بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم(.  - اقامه و تشغيل 

المخابز الليه .  - انشاء محطات تموين السيارات.  - انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية.  - استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط 

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

الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك 

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

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - تربية الخيول.  - الهندسة الوراثية في المجالت 

النباتية والحيوانية.  - إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  - اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع  فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد  اجمالى مساحه الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج  - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - القيام 

بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )لند سكيب(.  - إقامة وتشغيل مركز لخدمة 

وصيانة السيارات واللت والمعدات وقطع الغيار.  - ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  - اقامة وتشغيل 

وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت 

والتيك أواي.  - إنشاء الوحدات الداريه.  -استغلل المحاجر  الستيراد و التصدير  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 .  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شقة رقم 1 - الدور الرضى قطعة رقم 1 المنطقة السكنية 

العاشرة -
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549 - كونتينينتس جيت - للتسويق Continents Gate شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84568 ورقم قيد  198895    مركز عام  عن تسويق المنتجات بكافة انواعها.  

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 القاهرة 4 امتداد رمسيس -

550 - شوتس للبرمجيات Shoots شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

84569 ورقم قيد  198896    مركز عام  عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك 

رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  التجارة اللكترونية عبر النترنت  التصوير الفوتوغرافى والفيديو )

عدا التصوير تحت الماء(  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 القاهرة 45 شارع 9 -

551 - ريزرفو RESERVO شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

84570 ورقم قيد  198897    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  الوساطه التجاريه  الوساطه 

العقاريه  تسويق المنتجات  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 القاهرة 5 سكه قواديس -حسن الكبر -

552 - ستوك للستثمار الغذائى شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

84576 ورقم قيد  198898    مركز عام  عن تصميم و تشغيل و اداره المواقع اللكترونيه عبر النترنت  

التجاره اللكترونيه عبر النترنت  توزيع المواد الغذائيه  الوساطه التجاريه  الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  تجاره الجمله و التجزئه للمواد الغذائيه  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 القاهرة عقار 123 - الشطر الخامس و السادس- مدينه 

زهراء المعادى -

Page 220 of 1616 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

553 - جراب إت للتجارة اللكترونية Grab it e-commerce شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت 

فى   13-12-2022 برقم ايداع    84577 ورقم قيد  198899    مركز عام  عن • التوريدات العمومية.  • 

التجارة اللكترونية عبر النترنت.  • تعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى الغير.  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 القاهرة 7 ش وهدان - 

المنطقة الولى -

554 - جمال سويد للصناعات الورقية Gamal Sewid Company For Paper Industries شركة  

رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84578 ورقم قيد  198900    مركز 

عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتقطيع وتحويل الورق والكرتون وتصنيع المنتجات الورقيه والكرتونية 

بكافه انواعهم.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات العمومية.  - التصدير.  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 المنوفية 8 ش موسى زين الدين بجوار قاعة الهلباوى - طريق قويسنا - البر الشرقى -

555 - دى فيش للتكنولوجيا DPhish شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    84580 ورقم قيد  198901    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت 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  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.  أنشطة من خارج قانون الستثمار  تصميم 

وانشاء وادارة المواقع اللكترونية واستضافتها  بيع وتركيب وصيانة النظمة اللكترونية  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة مبنى نماء-الدور الخامس-ش 

امتداد رمسيس-الحى السادس
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556 - لوجفولت للستشارات اللوجيستية Logvolt شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84581 ورقم قيد  198902    مركز عام  عن تقديم الستشارات الدارية 

والتسويقية واللوجيستية )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 ( .  اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا.  التصدير.  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 القاهرة الدور الولى - 64 شارع هشام لبيب - الحى الثامن -

557 - نيل لونج بيوتى سنتر Nail Lounge شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    84582 ورقم قيد  198903    مركز عام  عن تشغيل وادارة مركز تجميل للعناية بالشعر 

والبشرة والجسم )بيوتى سنتر( دون إجراء عمليات جراحية.  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 القاهرة شقة رقم 1 - الدور الرضى - 

عقار رقم 34 - شارع 231 - ناحية دجلة -

558 - علوم للمعرفة والتعليم اللكتروني شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    84584 ورقم قيد  198904    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر النترنت  التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات .  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها.  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - التعليم عن بعد  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 القاهرة عقار رقم 5/14 - الدور السابع - شارع اللسلكي - المعادي الجديدة -

559 - تريو للتطوير العمرانى TRIO DEVELOPMENTS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   13-12-2022 برقم ايداع    84588 ورقم قيد  198906    مركز عام  عن - تخطيط وإقامة وتنمية 

المناطق العمرانية  - الستثمار العقارى .  - المقاولت العامة  - التوريدات العمومية  - اعمال التصميمات 

الهندسية  - تقديم الستشارات الهندسية )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 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 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 

Work  التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحدة المكتبية رقم 2 بالشقة رقم 2 ب

Brand والكائنة فى 24 ش الشهيد مصطفى رياض - المنطقة الولى -
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560 - أيه أو للملبس A O Clothing co شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    84589 ورقم قيد  198907    مركز عام  عن -تصميم و تصدير الملبس  - تجارة الجملة و 

التجزئة للملبس حريمى و رجالى  - اقامة وتشغيل المحلت التجارية  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 القاهرة 56 أ ش محمد مظهر - الزمالك 

-

561 - أورجانيك سيتي للعصائر ORGANIC CITY شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84590 ورقم قيد  198908    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص العصائر والمشروبات والحلويات  اقامة وتشغيل وتملك وادارة محلت تجارية 

لتقديم العصائر والمشروبات الساخنة والحلويات  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 القاهرة غرفة رقم ) 3( الدور الرضي 25 ش عبد 

المنعم سند -المنطقة الولى -مدينة نصر أول - -

562 - هدير تمام للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

84594 ورقم قيد  198912    مركز عام  عن 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 القليوبية برج الوقاف الدارى -شارع 

نادي باريس -شقه 1-الدور الخامس -

563 - أوبشنز للستثمار العقارى OPTIONS FOR REAL ESTATE INVESTMENT شركة  

رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84619 ورقم قيد  198913    

مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج  الوادي القديم (.  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 القاهرة 3 ش رياض شمس - مكرم عبيد - مدينه نصر اول 

- الدور الرضى

564 - ثري إيه سرفيس للحاق العمالة بالداخل )Service )A.A.A شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84621 ورقم قيد  198914    مركز عام  عن الحاق العمالة 

المصرية للعمل بالداخل فقط  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 الغربية شارع الجلء برج السفير بجوار معرض الخيال -
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565 - نووكس لدارة الصول العقاريه والتسويق العقاري Nook`s Properties شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84622 ورقم قيد  198915    مركز عام  عن - 

إدارة الصول العقاريه  - التسويق العقاري  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 القاهرة 40/38 ش 200 - دجله -

566 - بان يو شوانج بيوتى سنتر BANYUSHUANG Center شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   13-12-2022 برقم ايداع    84623 ورقم قيد  198916    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة 

مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ويشمل الظافر وتركيب الرموش ) بيوتى سنتر (  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 

القاهرة 9 ش البطراوى - جنينه مول -

567 - اليجنت هوم للتسويق العقارى ELEGANT HOME شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84625 ورقم قيد  198917    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 36 هليوبوليس - جاردنز - الدور الثانى شيراتون -

568 - ام واي تي للمقاولت والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84627 ورقم قيد  198918    مركز عام  عن المقاولت العامة  توريد الحديد 

والنحاس واللمونيوم والخرسانة الجاهزة والكرتون وأدوات النظافة  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 القليوبية الدور الول 

علوي عقار رقم 2 شارع ناصر -ميت نما - قليوب -

569 - مواسم المتطوره للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 240,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    84629 ورقم قيد  198919    مركز عام  عن الستثمار العقارى  التطوير العقارى  المقاولت العامه  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  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 القاهرة مول الحمد-الحى الثامن - 

عمارات المدينه -الشروق بجوار سنترال الشروق -
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570 - كمال عبد المجيد لصلح وصيانة السيارات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84630 ورقم قيد  198920    مركز عام  عن - المقاولت العمومية  - مركز 

خدمة إصلح وصيانة السيارات  - تجارة وتوريد قطع غيار 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 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 

القاهرة 4 ش البرازيل -

571 - أور هيروز لتنمية المهارات Our Heroes شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84631 ورقم قيد  198921    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز 

لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية وتدريب الطفال الطبيعيين و ذوى الحتياجات  الخاصة و التدريب 

على النطق وتعليم لغة التخاطب و تعديل السلوك وتنمية المهارات  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 القاهرة الدور الرضى القطعة رقم 

6058 - ش اكاديمية المقطم -

572 - بلك هورس كورسس لتنمية المهارات و القدرات Black Horse Courses شركة  رأس مالها 

5,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84633 ورقم قيد  198922    مركز عام  عن - 

اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية المهارات و القدرات و تدريب الموارد البشرية  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 

القاهرة فيل 23 عبدالرحمن صدقى متفرع من كابول مكرم عبيد خلف مصطفى السلب -

583 - نو ليمتس للملبس الجاهزة No Limits شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84743 ورقم قيد  198934    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة والنسجة والملبس الجاهزة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية 

والجلود  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  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 الغربية شارع 10 من ش المفارق - بالقرب من مستشفى الحسين الجامعي - 

منشية البكري - ثان

المحلة -
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573 - كرافتد لخدمات النترنت Crafted شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    84702 ورقم قيد  198923    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  عليها.  • إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها.  • التصالت وخدمات النترنت.  • التجارة اللكترونية عبر النترنت.  • تصميم وأداره 

المواقع اللكترونية عبر النترنت.  • تقديم الستشارات فى مجال التكنولوجيا والنترنت والستشارات 

التسويقية)فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية  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(.  

• التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال 

الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز 

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

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

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

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

محافظة القاهرة فيل 19 المجاورة العاشرة - التجمع الول -

574 - معمار مانسا شركة  رأس مالها 9,000,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84703 

ورقم قيد  198924    مركز عام  عن الستثمار 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عمارة 188 حى 3/4- - 

التجمع الخامس -

575 - بيور فودز للضيافة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

84706 ورقم قيد  198925    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  التجارة العامة والتوزيع 

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 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 القاهرة الدور الثالث - عقار رقم 41 - شارع 269 -

المعادى الجديدة -
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576 - بدران جروب للتوكيلت التجارية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    84708 ورقم قيد  198927    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  

تجارة وتوزيع المواد الغذائية بكافة انواعها والعصائر والمشروبات.  التوريدات العمومية.  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التصنيع لدى الغير للمواد الغذائية بكافة انواعها والعصائر والمشروبات.  

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 الغربية برج اعمار سليمان - خلف سوبر ماركت المنشاوى - شارع السلطان مراد مع كورنيش

المرشحة -

577 - الشقيرات للنشاءات والمقاولت El shukairat Company For Construction شركة  رأس 

مالها 500,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84709 ورقم قيد  198928    مركز عام  

عن • المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  • التوريدات العمومية.  • تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق 

بأسواق الوراق المالية 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(.  • ادارة المشروعات.  مع 

مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  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 القاهرة شقة 6 الدور الثانى - 1 مربع 

1075 ش طه حسين - النزهه الجديده -

578 - اى اكسبيرت للوساطة التجارية I EXPERT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84713 ورقم قيد  198929    مركز عام  عن إدارة المشروعات. مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات 

الترخيص بها  الوساطة التجارية. 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 ( . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. التوكيلت التجارية. تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 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. 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 القاهرة 36 هليوبوليس جاردنز - الدور الثانى - شيراتون
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579 - الثيل للمقاولت العامه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

84733 ورقم قيد  198930    مركز عام  عن المقاولت العامة  القيام بأعمال التشطيبات والديكورات  

التسويق والتجارة اللكترونية عبر النترنت  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 القاهرة 3و 5 ش احمد السيد احمد - ش رشاد نصر -

580 - افاندكس Avandx شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

84737 ورقم قيد  198931    مركز عام  عن النتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية  الدعاية 

والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  التسويق اللكترونى عبر النترنت  إقامة وتنظيم 

المعارض فيما عدا السياحية والمؤتمرات والحفلت العامة )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض 

على حدة(.  - اعداد و تجهيز استديوهات التصوير و تاجير ها و اماكن التصوير و دور العرض والقيام باعمال 

المونتاج ) كل ما سبق  فيما عدا تملك استديوهات البث الذاعى (  تصميم جرافيك  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 القاهرة شقة رقم 3 

عماره 5شارع 162 أ-خلف المحكمة الدستورية -

581 - أى ايه ام للستشارات I A M For Consulting شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84739 ورقم قيد  198932    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  .  - إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  -إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي 

والفني.  : انشطة من خارج قانون 72  - التسويق اللكترونى عبر النترنت .  - التوريدات العمومية .  - تقديم 

الستشارات فى مجال الدارة )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال  ولئحته التنفيذية( .  - إقامة و تنظيم المعارض )فيماعدا المعارض السياحية (و المؤتمرات و 

الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده.  - الدعايه و العلن بكافة الوسائل 

المسموعه و المقرؤه و المرئيه .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  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 القاهرة 136 النزهه- م. الجديده- الحجاز- -
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582 - بى تى فريتس B.T.Frites شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    84741 ورقم قيد  198933    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع بطاطس نصف مقليه.  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  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 القاهرة قطعه 1258 - عماره 6 ج - 

شيراتون المطار - الدور الثانى - مكتب 202 -

584 - تى دى إى للصناعات الهندسية والتوريدات العمومية TDE For Engineering شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84749 ورقم قيد  198935    مركز عام  عن : 

انشطة من داخل قانون 72  تجاره الجمله والتجزئه لللت والمعدات وقطع الغيار الخاصة بها و مستلزمات 

الورش والمصانع بالمناطق النائية  والمجتمعات العمرانية الجديدة .  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن.  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج  الوادي القديم (.  : انشطة من خارج قانون 72  المقاولت العامة .  التوريدات العمومية .  

تشغيل وتصنيع وتشكيل المعادن لدى الغير.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  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 المنوفية محل تجارى رقم 16 - الدور الثانى - مول قرطبة -

585 - داماس للعطور DAMAS FRAGRANCES شركة  رأس مالها 750,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84751 ورقم قيد  198936    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

مستحضرات تجميل والعطور ومستلزماتها  تجاره الجمله والتجزئه لمستحضرات التجميل والعطور ومستلزماتها 

بالمتاطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  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 القاهرة 1 عمارات شباب المهندسين - طريق النصر -

586 - إسلمكو العقارية Islamco Properties شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    84752 ورقم قيد  198937    مركز عام  عن التسويق العقاري  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 

القاهرة فيل رقم 1 - ش المشير احمد البدري - حي النرجس - التجمع الخامس -
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587 - كاريو لخدمات السيارات والتوريدات العامه Caru Services & Supplies شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84754 ورقم قيد  198938    مركز عام  عن - 

اقامة وتشغيل مركز لخدمة السيارات والعنايه بها  - التسويق اللكترونى عبر النترنت  - 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 القاهرة عمارات النصر رقم 8105 ش 9 -

588 - بدلي للتجارة اللكترونية Badilly شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    84756 ورقم قيد  198939    مركز عام  عن - التجارة اللكترونية عبر النترنت  - التسويق 

اللكتروني عبر النترنت  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 القاهرة وحدة M12 -الدور الثاني - الكائنة 53 مول كابيتال - خلف المحكمه - 

التجمع الخامس -

589 - محمد ابراهيم محمد رضوان وشريكتيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    84773 ورقم قيد  198943    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله 

والتجزئه للجهزة والمعداد والمستلزمات الطبية )عدا الدوية( بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  الجديدة  

نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - توريد الجهزة والمعداد والمستلزمات الطبية )عدا الدوية(  مع افراد 

حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة غرفه 3 - شقة 1 - الدور الول - 20 أ عمارات العبور - صلح سالم -

590 - بروكار للستائر Brokar شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

84774 ورقم قيد  198944    مركز عام  عن تجارة الستائر والمفروشات  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 القاهرة المحل التجارى 

رقم 16 بالدور الرضى بالمول التجارى جالكسى 306 ق 307,306 القطاع

الثانى -مركز المدينه -التجمع الخامس -
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Fuzu For Financial Applications  591 - فوزو لتطوير التطبيقات المالية و التكنولوجية

Development and Technology شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    84776 ورقم قيد  198945    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 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.  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية,  - 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 .  -صيانة اجهزة الحاسب اللى  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 القاهرة شقة 2 عمارة 27 - ش 207 دجلة -

 Uzima For Marketing & Management projects 592 - يوزيما للتسويق وادارة المشروعات

شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84786 ورقم قيد  198946    

مركز عام  عن -اعداد درسات الجدوى للمشروعات  - ادارة المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية  -اعادة 

الهيكلة الدارية للشركات  -التسويق فيما هو مسموح به قانونا  -- 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.  - إنتاج وتطوير 

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

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

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  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 القاهرة 31 ش فلسطين -تقاطع 270 -

المعادى الجديدة - -

593 - اليمان لتجارة وتوزيع الحدايد والبويات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    84792 ورقم قيد  198947    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

.  تجارة وتوزيع الحدايد والبويات .  التصدير .  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 الغربية شبرابيل بجوار مدارس الفردوس -
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594 - اكسلين للخدمات المتكاملة شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

84794 ورقم قيد  198948    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  اعداد دورات تدريبية وتنمية الموارد البشرية  التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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.  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - 

تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  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 القاهرة 23 شارع البطراوي برج سارة الدور الثالث عباس 

العقاد -

595 - يحكو للتجارة والمقاولت YAHCO شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

برقم ايداع    84796 ورقم قيد  198949    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا.  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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 93 شارع الخدمات - الحى الول - التجمع 

الخامس -

596 - رافيلسيا للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

84797 ورقم قيد  198950    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتكسير وحقن ونفخ البلستيك 

وتصنيع المنتجات البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية من الصاج.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع عبوات الدوية بكافة انوعها.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصباغة القمشة والتريكو.  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف البقوليات والسلع الغذائية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات.  

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 القاهرة 16 ش المقريزى

600 - مانشستر للمشروبات MANCHESTER FOR BEVERAGES شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84823 ورقم قيد  198957    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية بجميع انواعها واللبان والعصائر الطبيعية والمركزات 

الطبيعيه  والمياة الغازية والمقطرات الطبيعيه.  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 القليوبية شقة رقم 1 بالعقار رقم 9 - 

الحى الول
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597 - جبل طويق لتقنية المعلومات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

84799 ورقم قيد  198951    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 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 وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  • التصالت وخدمات النترنت  • المشروعات التي تستثمر 

في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  • 

اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول 

على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد   ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003(  • 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.  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 الغربية الدور السابع - مبنى تاون مول - اول ش الجيش من ش الخان - ميدان 

الجمهورية - طنطا -

598 - اليمنية للخدمات التعليمية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم 

ايداع    84801 ورقم قيد  198952    مركز عام  عن انشاء او اداره او تشغيل المدارس  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 116 شارع سهل حمزه مع شارع الهرام

599 - ويننج هورس للتدريب والتسويق اللكترونى Winning Horse شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84820 ورقم قيد  198956    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  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 ( .  التسويق اللكترونى عبر النترنت  التصدير  التجارة العامة والتوزيع 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 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 القليوبية 9 ش عزيز مترى متفرع من ش سنتر عبده-منطى-
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601 - أكسيد للستيراد والتصدير Xeed For Import and Export شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84824 ورقم قيد  198958    مركز عام  عن 

- الستيراد والتصدير.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول 

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

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - تجهيز وتعبئة وتغليف وتجفيف وتبريد الحاصلت الزراعية 

والفواكه والخضراوات بكافة انواعها لدى الغير وتوزيع  وبيع كل ماسبق.  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 مكتب 52 عمارة 1 - مركز 

اكتوبر التجارى - المحور الخدمى

602 - قطامية دى خمسة لخدمات البنية التحتية والتبريد المركزى 

Kattameya D5 For Infrastructure And Central Cooling Services شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    84897 ورقم قيد  198959    مركز عام  عن 

نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: مشروعات خفض وإزالة الكربون. أنشطة إقامة البنية التحتية الخضراء 

وحفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية. أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات 

الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع. إدارة المنطقة الصناعية 

وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها. إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.  نشاط خارج 

قانون 72 لسنه 2017: إقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات التبريد المركزي. مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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 القاهرة فيل 9 - شارع شجرة الدر - الزمالك

603 - تي ام اس لنقل الركاب TMS شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

84905 ورقم قيد  198960    مركز عام  عن تأجير السيارات فيما عدا الليموزين والنقل السياحي  نقل 

الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب )الدخلى - الدولى( أوالبضائع  )

الدخلى - الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين 

واستخراج  الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.  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 القاهرة 22 شارع خيرت 

-

604 - أرت أوف ليذر لتصدير المنتجات الجلدية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    84908 ورقم قيد  198961    مركز عام  عن تصدير المنتجات الجلدية  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 البحر الحمر الدور 

الثانى 169 الكوثر امتداد الممشى السياحى اول الغردقة -
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605 - عمر علء عبدالعظيم وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    84910 ورقم قيد  198962    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله 

والتجزئه للمواد الغذائيه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافيتريات والكافيهات )عدا العائمة( لتقديم كافه انواع الماكولت والمشروبات 

والتيك  اواى  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القليوبية قطعة رقم 697 -حوض 9 -تقسيم الجمعية خط 5 شمال-جمعية احمد عرابى التعاونية 

الزراعية-

606 - سيد محمد سيد حسين و شريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    84912 ورقم قيد  198963    مركز عام  عن  نشاط داخل ق 72 :  اقامة وتشغيل مصنع لنشر 

وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  نشاط خارج ق 72 :   التصدير  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 15 ر 

الشطر السادس -زهراء المعادى -

607 - كلس مان لصناعة السينما Class Man for Film Industry شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    84913 ورقم قيد  198964    مركز عام  عن نشاط صناعة السينما 

ومنها اقامة او استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينمائى او دور العرض او تشغيلها, بما  فى ذلك من 

تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  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 القاهرة 47 ب عمارات رامو - مدينة نصر اول -

610 - ماضى للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

84920 ورقم قيد  198968    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

منتجات اللحوم والسماك والدواجن وتصنيعها لدى الغير  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  

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

وتبريدها أو  تجميدها.  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 الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطة من خارج 

قانون الستثمار  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات عدا العائمة  اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد 

وتنمية وتدريب الموارد البشرية  المقاولت العامة والمتخصصة  التوريدات العمومية  توريد المواد الغذائية 

واللحوم المصنعة والطازجة  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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 القاهرة 27 شارع سكة حديد السويس-منشية الصدر -

Page 235 of 1616 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

611 - ديرموند للستثمار العقارى Dermond For Real Estate Investment شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    84926 ورقم قيد  198970    مركز عام  عن  

انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  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  انشطة خارج قانون 

الستثمار 72 /2017 :  -التسويق العقارى  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  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 القاهرة 7 ش مهدى عرفه -الحى العاشر -
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608 - سيبيريا للستثمار الصناعي شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

84914 ورقم قيد  198965    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الرى العاديه وبالتنقيط 

وقطع ووصلت بلستيكيه والرولت والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم 

البلستيكيه  -اقامه وتشغيل مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف العلف والسمده والمبيدات الحشريه السائله 

والبودره بكافه انواعهم  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد 

البناء )فيما عدا خام الحديد والصلب وخام السمنت(  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -اقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه  -اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف 

الحاصلت الزراعيه والخضروات والفاكهه  -اقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه 

والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائيه ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات 

الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد  الغذائيه وتبريدها او تجميدها ومحطات 

الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع 

الزيوت  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات الصناعيه وخطوط النتاج  -اعمال اداره التنفيذ 

للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه  والداريه 

للمصانع  -انشاء البنيه الساسيه ومصادر البنيه الساسيه الخارجيه للمنطقه الصناعيه  -انشاء مبانى مصانع 

بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  - اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  - 

اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -التسويق والترويج لراضى المنطقه الصناعيه 

لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمناطق الصناعيه  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

وحدات التكييف والتبريد والتجميد  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائيه  -

اقامه وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق 

النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -إقامة وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل 

والنسيج والملبس الجاهزة  -إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنظفات الصناعية والصابون السائل  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت العطرية.  - اقامة 

وتشغيل مخبز الى.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

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

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  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 القاهرة شقة 301 - عمارة 6 - الحي الخامس - المنطقة الرابعة -

609 - طوبى فاشون للصناعة Tugba شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    84918 ورقم قيد  198966    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  

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 القليوبية الدور الول العلوي - قطعة رقم 13 بلوك 20024 بالمنطقة الصناعية الولي - المتداد

الغربى -
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MIDDLE EAST CENTER FOR  612 - شركه مركز الشرق الوسط للطب النفسى و علج الدمان

PSYCHIATRY AND ADDICTION TREATMENT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    84929 ورقم قيد  198971    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى 

متخصص فى العلج النفسى و الدمان  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 القليوبية ش 4- القطعه رقم 92 - العبور - جمعيه عرابى - 

-

613 - اجاركو ترونك لتجارة الدوات الكهربائية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    84935 ورقم قيد  198974    مركز عام  عن تجارة الدوات الكهربائية .  

التوريدات العمومية.  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 القاهرة غرفة رقم 7- عقار رقم 10 شارع زكريا احمد -

614 - كارتيكة بيل للعناية بالجسم والشعر والبشرة شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    84937 ورقم قيد  198975    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز 

تجميل )بيوتى سنتر(للعناية بالجسم والشعر والبشرة بدون اجراء عمليات جراحية  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 القاهرة 12 ش مصطفى 

رفعت -شيراتون -

615 - اسامة عادل عوض رشوان Osama Adel awad Rashwan شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    84938 ورقم قيد  198976    مركز عام  عن إدارة الصيدليات  

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 القليوبية 37 تقسيم وادى القمر -
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616 - كوناى فارما للتجاره CONAI PHARMA FOR TRADE شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    84940 ورقم قيد  198977    مركز عام  عن 

تجاره و توزيع الدويه البشريه و البيطريه و المكملت الغذائيه و المستلزمات الطبيه و مستلزمات المعامل و 

صبغات  الشعه و مستلزماتها  التصنيع لدى الغير للدويه البشريه و البيطريه و المكملت الغذائيه و 

المستلزمات الطبيه و مستلزمات المعامل و صبغات  الشعه و مستلزماتها  الستيراد و التصدير  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 .  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 القاهرة 6 ش المقدسى القبارى - الحى السابع-

617 - لوك بيوتى كومبانى Look Beauty Company  ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   14-12-2022 برقم ايداع    84944 ورقم قيد  198978    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية 

البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمستحضرات  والمستلزمات الطبية 

وتصنيع وتعبئة كل ما سبق لدى الغير  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 القاهرة 5 ش عبدالحميد بدوى-مساكن شيراتون صقر 

قريش -

618 - فؤاد سعد فؤاد وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

84948 ورقم قيد  198979    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - 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  تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيار السيارات والكسسوارات الحريمي والدوات المنزليه بالمناطق 

النائية والمجتمعات  العمرانية الجديدة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكسسوارات الحريمي والدوات المنزليه  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - المقاولت العامة  - 

التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 73 ش الظاهر -

619 - ميبكو لتكنولوجيا الطباعة MEPCO PRINTING TECHNOLOGIES شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    84950 ورقم قيد  198980    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحبار و الورق و الطباعة على القمشة  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 القاهرة 5أ عمارات الفاروقية - جسر 

السويس -

620 - محمد لبيب على الكردى وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    84955 ورقم قيد  198981    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات والمواد 

البلستيكية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مواد البناء عدا خام السمنت والحديد والصلب  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب الخشبية 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 12 شارع ابو بكر الصديق-المنطقة الولى -
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621 - برفكت كليك للتصوير الفوتوغرافى شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    84957 ورقم قيد  198982    مركز عام  عن اقامة وتشغيل استديو تصوير فوتوغرافى  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 البحر الحمر 76 شارع السنترال السياحى -الشيراتون - اول الغردقه -

653 - ريفى لقطع الغيار واصلح وتجديد السيارات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85060 ورقم قيد  199018    مركز عام  عن التجارة والتوزيع لقطع الغيار 

السيارات .  اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة واصلح وتجديد 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 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 القاهرة مركز 39 - ك 2 

- اول طرق بلبيس - مدخل النهضة -

622 - فى اس كيو لتجارة جميع انواع الحديد والتوريدات VSQ شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    84959 ورقم قيد  198983    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - التوريدات 

العمومية  - مقاولت اعمال المبانى والتشطيبات  - توريد مواد بناء  - ايجار معدات فيما عدا التأجير التمويلي  - 

توريد مواد غذائية  - توريد مستلزمات المصاعد  - توريد مستلزمات التكييف  - توريد الجلود الطبيعية 

والصناعية  - توريد مستلزمات الفنادق  - توريد الرخام والسيراميك  - توريد اجهزة الكمبيوتر و قطع غيار 

ومستلزمات الكمبيوتر  - تجارة وتوريد العدد واللت  - توريد الكيماويات  - توريد الجهزة العلمية  - توريد 

مستلزمات الديكور  - ايجار واستئجار السيارات عدا النقل السياحى والليموزين  - توريد السمنت والزلط 

والرمل والسن والخرسانة الجاهزة  - مقاولت اعمال الحفر والردم  - توريد الصاج والكروم والستانلس 

والنحاس واللمونيوم  - توريد جميع انواع الورق والكرتون  - توريد جميع انواع البلستيك  - توريد الملبس 

الجاهزة والقمشة  - توريد الدوات الكهربائية  - توريد أدوات السباكة  - توريد الدوات المكتبية  - توريد قطع 

غيار السيارات  - توريد العدد واللت والدوات والمعدات  - توريد جميع انواع المواد الخام  - توريد اجهزة 

المحمول ومستلزماتها  - توريد جميع انواع الخشاب  - توريد اثاث معدنى وخشبي وزجاجي  -تجارة وتوريد 

جميع انواع الحديد  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 القاهرة 12 امتداد مصطفى النحاس -المنطقة الثامنه -مدينة نصر اول -
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623 - تونيكل سوول Twinkle Soul شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    84960 ورقم قيد  198984    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية البشرية والبيطرية 

والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها 

والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل والمطهرات والمبيدات 

والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  ومستحضرات معهد التغذية وهيئة 

سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات 

العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات 

والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  

• تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها 

واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية الشخصية والصحية والمنتجات الورقية 

والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم 

الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص 

بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت 

التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 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 .  • تجارة وتوزيع 

الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  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 القاهرة 4 ش عبدالعزيز عتيق النزهه الجديدة -

624 - عبدا زكى على وشريكته شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    84965 ورقم قيد  198985    مركز عام  عن : - انشطة من داخل ق 72 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 فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  - فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - - تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء 

كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - - 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.  - إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة 

من صوت وصورة وبيانات.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  - التصالت وخدمات 

النترنت .  - تجارة الجملة و التجزئة لمواد البناء و جميع الجهزة الكهربائية و اجهزة الهاتف المحمول و 

الكمبيوتر بالمناطق النائية  والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم  : - انشطة من خارج ق 

72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية  - التصدير  - التسويق اللكترونى  - المقاولت العامة و المتكاملة و 

المتخصصة  - تأجير المعدات الثقيلة فيما عدا التأجير التمويلي  - صيانة أجهزة الكمبيوتر و أجهزة الهاتف 

المحمول  - إقامة وتشغيل وإدارة دور الحضانة  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

1 ش أسيا ش حسن ابراهيم -
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625 - تشاو للتجارة المحدوده CHAO Trading Co.LTD شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    84968 ورقم قيد  198986    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - تجارة لوازم مكتبيه  - تجارة الجهزة الكهربائية المنزليه  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 القاهرة 7 عمارات العبور -صلح سالم -

626 - اوكادا للغذية والمشروبات شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

84971 ورقم قيد  198987    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  الغذية والمأكولت و التيك اواى.  استغلل العلمات 

التجارية )الفرنشايز(.  التجارة العامة والتوزيع 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 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 

القليوبية 2 شارع فؤاد امام خلف الوحدة الصحية - ميت نما - قليوب -

627 - هامر اند هاند للبناء Hammer and Hand شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    84972 ورقم قيد  198988    مركز عام  عن التوريدات العمومية  المقاولت 

العامة  مقاولت اعمال التشييد والبناء  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 القاهرة 50 ش العبادى -

628 - النخيل للتدريب والتأهيل شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

84976 ورقم قيد  198989    مركز عام  عن اقامه مركز لتأهيل وتدريب وتنمية مهارات الطفال وذوى 

الحتياجات الخاصة  تقديم الستشارات التربوية )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 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 القاهرة بلوك 23 مدخل 6 خلف التوحيد والنور -

629 - اوه عبدل رفاعى للتعمير O Abdullah refaey reconstruction شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    84980 ورقم قيد  198990    مركز عام  عن - 

التسويق العقارى  - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسيموح به 

قانونا  - التوريدات العمومية  - ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  - تسويق المنتجات فيما هو مسموح به 

قانونا  -ادارة المشروعات العمرانية عدا الدارة الفندقية  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 القاهرة 9 عمارا ت العبور - صلح سالم -
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630 - اميل لطيف صالح جرجس وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    84982 ورقم قيد  198991    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع 

فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال 

يزيد اجمالى مساحه  الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  -

أقامه وتشغيل المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلثه نجوم.  -إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب 

الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  --

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع 

أنواع  المأكولت و التيك اواى  -عرض وتشغيل المصنفات السمعيه والبصريه  تنظيم الحفلت العامه )موسيقيه-

غنائية(  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة البحر الحمر خلف السنترال السياحى -اول الغردقه -

631 - ترست كونكت للستشارات المالية والقتصادية شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    84985 ورقم قيد  198992    مركز عام  عن - تقديم الستشارات المالية 

والقتصادية )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 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 القاهرة شقة 37 - برج 94 - امتداد 

المل -

Caltech For Calibration and Engineering  632 - كالتك للمعايره والخدمات الهندسيه

Services شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    84987 ورقم قيد  

198993    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - تقديم خدمات المعايره للجهزة العلميه والمعمليه  - بيع 

الجهزة العمليه والمعمليه وصيانتها  تقديم الستشارات فى مجال الخدمات الهندسيه )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 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 القاهرة شقه 2 الدور الرضى مدخل 2 بلوك 13 -

العبد 1200 -

633 - اتانا للتجارةATana Trading ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    84991 ورقم قيد  198994    مركز عام  عن - تجارة أجهزة الكمبيوتر 

ومستلزماتها  - تجارة اجهزة الموبايل ومستلزماتها  - تجارة الدوات المكتبية  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 القاهرة الوحدة N8-الكائة 

مقرها في 53 مول كابيتال الدور الثانى - الحي الول - التجمع الخامس -
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634 - فيدينغ لدارة وتشغيل المطاعم شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

84992 ورقم قيد  198995    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم  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 القاهرة محل رقم 120 - السوق 

التجاري - الرحاب -

635 - ذا بيتر مج للمطاعم والكافيهات The Better Mug شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت 

فى   14-12-2022 برقم ايداع    84994 ورقم قيد  198996    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم والكافتريات )عدا العائمة( لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع  أنواع المأكولت  

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 القاهرة الدور الول - 73 ش الورش الصغيره -

 Lavanta Conferences and Tourism Marketing  636 - لفانتا للمؤتمرات والتسويق السياحي

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    84996 ورقم قيد  198997    

مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  تنظيم وإدارة المعارض )عدا السياحيه( والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدة(.  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 القاهرة شقة 2 - بالدور السادس - 50 ش الخليفة المأمون -

637 - مغذيات النباتات الخضراء شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

84998 ورقم قيد  198998    مركز عام  عن تقديم الستشارات الفنيه والزراعية والصناعيه )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 تغيرات المناخ ومغذيات النباتات 

والسمده  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  التصدير  تسويق السمده  تنظيم 

المؤتمرات العلمية  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 القاهرة فيل 27 كمبوند حياتى رزيدنس -التجمع الول -

638 - ماركيز للثاث والديكور MARKIZ شركة  رأس مالها 1,350,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85000 ورقم قيد  198999    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع الثاث  - 

اعمال التشطيبات والديكور.  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 القاهرة شقة 12 - مجموعة 11 - عمارة 22 - مدينتي -
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639 - قطن كينج للتريكو Cotton King شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    85001 ورقم قيد  199000    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج القمشة من 

ماكينات التريكو المستديره وبيعها  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 القاهرة 174 ش خالد بن الوليد - متفرع من ش اسيوط - 

عين شمس الشرقيه -

640 - جى اس دى للديكور والمقاولت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    85002 ورقم قيد  199001    مركز عام  عن القيام باعمال الديكور .  المقاولت العامة .  التصدير .  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى والموبيليات بكافة انواعهم .  التجارة للكسسوارات المنزلية .  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة .  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 القاهرة شقة 1 - الدور الرضى - عقار رقم 298 - ش 

جلل الحمامصى - التجمع الخامس -

641 - هلمس تريد Halms Trade شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85003 ورقم قيد  199002    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - تجارة وتوزيع وتوريد مستحضرات التجميل  - تجارة وتوزيع وتوريد الملبس الجاهزة  

- تجارة وتوزيع وتوريد اللعاب ومستلزمات الطفال  - التوكيلت التجارية  * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى شأن 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  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 القاهرة 9/7 الشطر الثانى -زهراء المعادى -الدور الثانى -شقه 22 -

642 - ار بى تريد للستشارات والتدريب RP Trade شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85037 ورقم قيد  199004    مركز عام  عن ادارة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  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 ( .  التصدير.  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 القاهرة 24 شارع الشهيد مصطفى رياض- وحدة رقم 1 - شقة 2 - المنطقة 

الولى -
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643 - ستييتش اند سكتش لتصميم المشغولت اليدوية وتجارتها Stitch and Sketch شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85038 ورقم قيد  199005    مركز عام  عن •

اعداد وتصميم وتجارةالكسسوارات والمشغولت اليدوية.  •اعداد وتصميم الرسومات الفنية.  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  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 القاهرة 19 ش نيركو - الشطر الخامس - المعادى الجديدة-

644 - عمرو سمير احمد ابراهيم وشريكه شركة  رأس مالها 11,000,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    85040 ورقم قيد  199006    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل 

المراكز التجارية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الدور 

الول - مول 1 - مقابل سنترال التجمع الول - التجمع الول -

R 1 FOR CONCRETE AND CEMENT  654 - ار ون للمنتجات الخرسانية والسمنتية

PRODACTS شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85063 ورقم 

قيد  199019    مركز عام  عن ادارة وتشغيل محطات الخرسانة الجاهزة المتنقلة .  المقاولت العامة 

والمتخصصه والمتكاملة .  توريد الخرسانة الجاهزة والمنتجات السمنتية طوب وانترلوك وبلط وبردورات .  

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 المنوفية شقه 10 رقم 348 - برج مصر الجديدة - المنطقة الحادية عشر -

655 - القاهرة لتجارة المستلزمات الصناعية ) سينسو تريدينج ( شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85066 ورقم قيد  199020    مركز عام  عن التجارة للمستلزمات والمعدات 

الصناعية وضواغط الهواء واكسسواراتها وقطع غيارها .  اقامة وتشغيل مركز لصيانة واصلح المستلزمات 

والمعدات الصناعية وضواغط الهواء.  التوكيلت التجارية .  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى 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.  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 القاهرة الشقه 2 - الدور الول فوق الرضى - 8 ح ش يوسف - عزبة شنوده البحرية -
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645 - كولكا للتدريب والتطوير Kolka for training and development شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85041 ورقم قيد  199007    مركز عام  عن 

النشطة داخل ق 72  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و 

تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - إنشاء 

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  - التصالت وخدمات النترنت  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها .  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و 

تداول البيانات  - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و 

النماذج و الرسوم الصناعية  .  النشطة خارج ق 72  - إقامة و تنظيم المعارض عدا السياحية و المؤتمرات و 

الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حده  - تقديم الستشارات في مجال 

تطوير الحلول التسويقية والدارية )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من  قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  - 

اعادة هيكلة الشركات من الناحية الدارية فقط.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  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 القاهرة 4 و 4أ ش البحر - كورنيش النيل - رمله بولق - اركاديا مول -

DEVELOPMENT EGYPT 5 646 - ديفيلوبيمينت ايجيبت خمسه لتقديم الخدمات المكتبية ال ال سى

LLC  شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85046 ورقم قيد  

199009    مركز عام  عن إقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامه.  تقديم الخدمات المكتبية من )فاكس- 

تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر (.  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 القاهرة مكتب رقم M047 بمبنى راية - مجمع البنوك - 

التجمع الخامس -

647 - شركة ليبو لتجارة المشدات الرياضية Lipo Company شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   14-12-2022 برقم ايداع    85047 ورقم قيد  199010    مركز عام  عن - تجارة الملبس و 

المشدات الرياضية  -التصدير  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 , 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 .  - - 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 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 القاهرة 11 ش المام أبوحنيفة -الحى السابع -
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Nutshell Studio For Software And Visual 648 - نتشيل ستوديو للبرمجيات و المؤثرات البصرية

Effects  شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85051 ورقم قيد  

199012    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت 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  .  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار 

الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات 

البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.  انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -اعداد 

تصميمات الجرافيكس والمؤثرات البصرية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  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 القاهرة 9 ش الجزيرة الوسطى -

649 - كورويدا لتصنيع المعدات الطبية Choroida شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85052 ورقم قيد  199013    مركز عام  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية)فيماعدا الدوية ( و اللت والمعدات الطبية وخطوط النتاج .  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   انشطة من خارج 

قانون 72 :  ادارة برامج الرعاية الصحية ) دون ممارسة نشاط التأمين والوساطة فى التأمين (.  التوريدات 

العمومية وعلى الخص توريد المعدات والمستلزمات الطبية فيماعدا الدوية.  ادارة المواقع والتطبيقات 

اللكترونية .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة شقة 23 الدور الثانى - 26 شارع السعادة - بجوار كارفور المعادى -
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650 - آل كمال لتصنيع السمده والكيماويات شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

انشطة قانون 72 لسنة 2017  اقامة وتشغيل  برقم ايداع    85054 ورقم قيد  199014    مركز عام  عن •

مصنع لتصنيع كافة أنواع الكيماويات وتصنيع كافة السلع الوسيطه ومستلزمات النتاج اللزمة للصناعات 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة جميع أنواع السمده المختلفه وجميع أنواع المخصبات  الكيماويه   •

تصميم أو تصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط  الزراعية ومستلزماتها وكافة المستلزمات الزراعيه  •

النتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع, ويشمل ذلك:  -أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط 

النتاج والمصانع.  -إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  -إنتاج المعدات وخطوط 

النتاج.  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها.  -

التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو  وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.  •

تسويق أو إدارة المناطق الصناعية, ويشمل ذلك ما يأتي:   أ- إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة 

الصناعية.  - إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  - إنشاء البنية الساسية ومصادر 

البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  - التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس 

الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  - إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة 

انشطة خارج قانون 72 لسنة  للمشروعات.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  •

2017  - توزيع وتسويق كافة أنواع الكيماويات ومنتجات الصناعات الكيماويه والسلع الوسيطه ومستلزمات 

التوكيلت التجارية لكافة أنواع الخامات ومنتجات الصناعات  النتاج اللزمه لكافة أنواع الكيماويات.   •

اكيماويه والسلع الوسيطه ومستلزمات النتاج اللزمه لكافه انواع الكيماويات  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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 

مع افراد حسابات ماليه ومركز  من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض    •

مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة 9أ ش رفاعه الطهطاوي 

- شقة 6 -

651 - بازرد للتسويق السياحى وتاجير واستئجار السيارات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85055 ورقم قيد  199015    مركز عام  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017 :  •الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.   • 

أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 :  • تأجير واستئجار السيارات )فيما عدا التأجير التمويلي 

والليموزين(.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 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 القاهرة 49 بيتشو امريكان سيتى - زهراء المعادى -

652 - تى جى سى لتجارة الملبس TGC شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    85059 ورقم قيد  199017    مركز عام  عن تجارة الملبس.  التوريدات العمومية.  التصدير 

والتوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة 

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.  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 

القاهرة 14 ج احمد كامل متفرع من اللسلكى - المعادى الجديدة -
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656 - خطوه التدريبيه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85067 

ورقم قيد  199021    مركز عام  عن نشر وتوزيع الكتب  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم عن بعد .  اعداد الدورات التدريبية .  تقديم 

خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  إقامة وتنظيم المعارض ) فيما عدا 

السياحيه ( والمؤتمرات والندوات والحفلت العامة )بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على 

حدة(.  تاجير واستئجار الوحدات الدارية والقاعات وغرف الجتماعات.  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 القاهرة عقار 4 - ش 151 - متفرع من 

ميدان الحرية -

THE BLUE FLAMINGO FOR COMMERCIAL  657 - ذا بلو فلمنجو للستثمار التجارى

INVESTMENT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85068 

ورقم قيد  199022    مركز عام  عن التجارة والتوزيع والتوريد للملبس الجاهزة والحذية والشنط.  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 القاهرة المبنى الدارى رقم 5 - منتجع زيزينيا - التجمع الخامس -

658 - رافليسيا للتجارة والمقاولت Raflisia شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    85069 ورقم قيد  199023    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

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 القاهرة برج المل شقه 10 - كورنيش النيل - حدائق حلوان - - -

659 - إسكيفا للتجاره العامه و التوزيع SKIVA FOR TRADE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   14-12-2022 برقم ايداع    85070 ورقم قيد  199024    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن 

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 .  

اداره و تشغيل المخازن فيما عد الدويه  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 القاهرة التجمع الخامس- حى 3 /4 -عماره 145 -
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660 - فور هوم اف ام للتخطيط العمرانى 4HOME FM شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85076 ورقم قيد  199025    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017: تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم (. نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: تقديم خدمات الصيانة للمباني والمنشآت. 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. 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 القاهرة 179 

شارع العروبة - الدور الرابع

661 - ام أر اس للستيراد MRS شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    85077 ورقم قيد  199026    مركز عام  عن المقاولت العامه  -التوريدات العمومية  -التجارة 

العامه فيما هو مسموح به قانونا  -توريد مواد غذائية  -الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  -البيع بالتجزئة  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 القاهرة 27 ش جسر السويس-النزهه 2 -

662 - شوكو لند للتوريدات الغذائية Choco Land for Food Supplies شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85078 ورقم قيد  199027    مركز عام  عن - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - توريد المواد الغذائية  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 القاهرة شقة 4 - عماره 8 - مجموعه 

32 - مدينتي

663 - آي&بي&إي&سي للكيماويات I&P&E&C شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85080 ورقم قيد  199028    مركز عام  عن - شراء وبيع وتوريد الكيماويات 

والجهزة والمعدات الصناعية  - إدارة المشروعات الصناعية والبيئية ومشروعات الطاقة  - إعداد الدراسات 

الهندسية والبيئية والقتصادية  - إعداد التصميمات الهندسية  - إستغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية  التصنيع لدى الغير  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 القاهرة 6 عمارات عثمان - كورنيش النيل -
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664 - اكشن لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85082 ورقم قيد  199029    مركز عام  عن ادارة المشروعات  -التوريدات العمومية  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 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 القاهرة 47 ش سكه الوايلى -

665 - اس سي ار اي للتسويق العقاري S.C.R.E شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85084 ورقم قيد  199030    مركز عام  عن التسويق العقاري  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 

القاهرة شقة 34 - عمارة 47 - مجموعة 112 - مدينة الرحاب - القاهرة الجديدة - أول -

666 - سمارت للدوات المنزلية شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85085 ورقم قيد  199031    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات المنزلية ومستلزماتها  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص الدوات المنزلية  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 المنوفية القطعة رقم 62 - حوض دقمنت - قرية سبك الضحاك -

667 - شيكباى للمدفوعات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85087 ورقم قيد  199032    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  - 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.  

التجارة اللكترونية عبر النترنت .  تقديم الستشارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات )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 ( .  تقديم خدمات الدفع اللكترونى .  تقديم خدمات تحصيل الفواتير 

.  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 القاهرة شقه 2-

24 ب - مجاورة 3 - التجمع الول القاهرة الجديدة -
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668 - ايه اف كيه لتقنيه المعلومات A.F.K INFORMATION TECHNOLOGY شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85092 ورقم قيد  199033    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 عليها.  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 القاهرة 2088 زهراء مدينه نصر - مدينه نصر اول -

669 - فروت صورص للستيراد والتصدير Fruit Source شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85101 ورقم قيد  199035    مركز عام  عن • اقامة وتشغيل مصنع لفرز 

وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية.  • الستيراد والتصدير.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

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

تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 4 الدور الول - عقار 298 البنفسج 12 ش مستشفى عكاشة - التجمع 

الول -

670 - السوادي للسياحة العلجية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85103 ورقم قيد  199036    مركز عام  عن 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.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل والورود والزهور والزيوت 

العطرية والعطورات والبهارات والقهوة  والمواد الحافظة والغذية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

المعدات واللت ومعدات المطابخ وتجهيز المطاعم والكافيهات وجميع أنواع  الغسالت والمواد الكيميائية 

والمستلزمات وقطع غيارها  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 القاهرة 18 ش المام محمد عبده -
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671 - الكومى براديس للتنمية المستدامة شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    85104 ورقم قيد  199037    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017  • استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  • استزراع الراضي 

المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

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

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

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

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  • تربية الخيول.  • 

المزارع السمكية  •اقامة وتشغيل الفنادق )الثابتة( والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى السياحية, 

والنشطة المكملة أو  المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية, واستكمال 

المنشآت الخاصة بها والتوسع  فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية عن ثلثة نجوم, وأل يزيد  إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية 

من الطاقة اليوائية للمشروع.  • السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات 

والمراكز الطبية والعلجية )وكل ما سبق ل  يشمل نشاط الوساطة في التامين(.  : • أنشطة خارج قانون 

الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • تصنيع وتعبئة وتغليف المستلزمات الطبية )فيما عدا الدوية( و مستحضرات 

التجميل والسمدة والمخصبات الحيوية  والعلف والحبوب لدى الغير.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة شقة 51 الدور 5 - باكيه 6 - بلوك 3 - عقار 

3 برج كايرو - ش الجيش -

672 - الكيميست لنتاج الفحم Alchemist شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    85105 ورقم قيد  199038    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الفحم النباتى 

المضغوط  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 القاهرة شقة 7 الدور الول - عمارة رقم 201 - ش العدل - العباسية -

673 - اتش_ام_أى للحلول الهندسية HMI for Engineering Solutions شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85106 ورقم قيد  199040    مركز عام  عن 

المقاولت العامة  -التوريدات العمومية  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 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 و لئحته التنفيذية  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 33 -المجاورة الرابعه-المنطقة الولى -

Page 254 of 1616 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

674 - أروما لند سكيب Aroma Landscaping شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85108 ورقم قيد  199041    مركز عام  عن تقديم الستشارات فى مجال 

اعمال اللند سكيب )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 ( .  - الشراف على تنفيذ 

المشروعات بمجال اللند سكيب  - توريد مستلزمات والمواد الخاصه بتنفيذ اعمال اللند سكيب من نباتات 

وشبكات وارضيات ومسطحات خارجية  - المقاولت العامه والمتخصصه بمجال اللند سكيب  - التوريدات 

العمومية  - اقامة وتشغيل مشتل لبيع وتسويق وتوريد نباتات الزينه  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  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 القاهرة ابراج البافريا )ابراج المرشدى(- برج 6 - الدور 

الثانى - الطريق الدائرى -

675 - البحر الحمر للستشارات العلمية والبيئية وادارة المخلفات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85109 ورقم قيد  199042    مركز عام  عن تقديم الستشارات العلمية 

والبيئية وفى مجال ادارة المخلفات )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 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 الغربية 3 ش شكرى القوتلى من ش محمد دعبس-الدور السادس شقة 12 -

Gintama For Trade and Distribution )Ahmed  )676 - جينتاما للتجارة والتوزيع )أحمد قشطة

Kishta( شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85126 ورقم قيد  

199044    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - 

التصدير.  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 القاهرة شقة 5 الدور الثانى علوى 33 ش ابراهيم عبد الهادى - دار السلم - -

677 - ام بى ار جروب اى ام اس M.B.R Group E.M.S شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85128 ورقم قيد  199045    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  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 القاهرة 20 ش محمود جمال برعى -ارض الجولف -
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678 - ايفنتس انكور لدارة الحفلت Events Encore شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85130 ورقم قيد  199046    مركز عام  عن •ادارة وتنظيم المعارض )عدا 

المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  •

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  أعداد وتصميم العلنات  تقديم الستشارات 

التسويقية والدعائية والعلنية)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 بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول 

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

الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا / التوريدات العمومية  •ادارة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  •الوساطة 

التجارية.  •التجارة اللكترونية عبر النترنت.  •استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز( - البيع بالعمولة  نشر 

وتوزيع الكتب  اصدار النشرات الغير دورية  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 القاهرة 175 ش 28 -

679 - ليجيندس لب للمستلزمات الرياضية Legends Lap شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85132 ورقم قيد  199047    مركز عام  عن التصنيع لدى الغير للمستلزمات 

الرياضية ومستلزمات مراكز اللياقة البدنية )الجيم( والمنتجات الغذائية  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 القاهرة عمارة B55 -مدينة الفرسان -

680 - حلوانى لفوا للتجارة شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85133 ورقم قيد  199048    مركز عام  عن تجارة حلوى من عجين.  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 القليوبية ش الخصوص العمومى - امام 

موقف التوبيس - الخانكه -

Haronco For Land Reclamation and  681 - هارونكو لستصلح واستزراع الراضى

Cultivation شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85134 

ورقم قيد  199049    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  إقامة المزارع السمكية.  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 القاهرة 28 شارع تاج الدين السبكى - مدينة نصر اول -
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682 - بيرفيوم شوب للتجارة Perfume Shop For Trading شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت 

فى   14-12-2022 برقم ايداع    85135 ورقم قيد  199050    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة العطور و مستحضرات التجميل والزيوت  العطرية و الفواحات 

العطرية و البخور و ادوات الزينة و معطرات الجسم و تركيب العطور  -التصدير  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 القاهرة 4 ش امين 

الريحانى - متفرع من ش احمد فخرى -

683 - ذا إيجيبشن إيطاليان جروب للضيافه The Egyptian Italian Group For Hospitality شركة  

رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85138 ورقم قيد  199051    مركز 

عام  عن تشغيل وادارة وتأجير المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم وبيع الوجبات الجاهزة والمشروبات عدا 

الكحولية والغذية  )فيما عدا التأجير التمويلى(.  فرش وتجهيز المطاعم والكافتريات.  ادارة وتأجير المولت 

التجارية )فيما عدا التأجير التمويلى(.  التوريدات العمومية.  التوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 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.  تجارة وتوزيع الشيشه ومستلزماتها.  إدارة الفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم خدمات الضيافة والكاترينج.  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 القاهرة 6 ابراج المهندسين - برج سلم 

المعادى - الدور الرابع - كورنيش المعادى -

684 - كافية زهرة المعادي للمطاعم شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85139 ورقم قيد  199052    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات )عدا العائمة( لتقديم 

المأكولت والمشروبات )عدا الكحولية(  توزيع العصائر والمشروبات )عدا الكحولية(  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 القاهرة عمارة رقم 56 - شارع 9 - تقسيم المساحه -
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685 - فزلكة ايجنسى لتكنولوجيا المعلومات Fazlaka Agency شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85161 ورقم قيد  199054    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - 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.  - إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  - تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  - التصالت وخدمات 

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

العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - إقامة و تنظيم المعارض )

فيما عدا السياحية( و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده.  

- اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب وتأهيل الموارد البشرية.  - التجارة اللكترونية 

والتسويق اللكترونى عبر النترنت.  - تسويق المنتجات بكافة انواعها.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة شقة رقم 4 - الدور الثانى - 52 شارع 

الطيران الرئيسى - امام مستشفى التأمين الصحى -

686 - حسن أمان للهندسة والدارة شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85181 ورقم قيد  199056    مركز عام  عن التجارة العامة  المقاولت العامة  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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة المشاريع والشراف على تنفيذها  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  القيام بالتصميمات الهندسية لجميع التخصصات الهندسية  إعادة الهيكلة الدارية للشركات  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 القاهرة وحدة رقم 1 الدور الرضي عمارة 119 مشروع زهراء مدينة نصر الحي العاشر -

687 - اى ار جى للمقاولت والتجارة ARG شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    85217 ورقم قيد  199059    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

/ التوريدات العمومية  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  •استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز(  •

اعداد التصميمات الهندسية  •البيع بالعمولة  •التصدير  •التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها 

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

المنظمة لهذا الغرض.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او  تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية ش مقابر المسلمين -طوخ دلكه -
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688 - بو - بوس صالون ايه & ام للحلقة BO - BOS SALON A & M FOR SHAVING شركة  

رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85219 ورقم قيد  199060    مركز عام  

عن اقامة وتشغيل وادارة صالون لتصفيف الشعر الرجالى والباديكير .  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 القاهرة الوحدة رقم 5 - بالدور الرضى 

- بالعقار المقام على قطعة الرض رقم 1511 - الحى الول -

الهضبة الوسطى

689 - تشييد للقرى و التوكيلت التجارية شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    85220 ورقم قيد  199061    مركز عام  عن -المقاولت العامةو التوريدات العمومية  - 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - تقديم الستشارات الهندسية)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 فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  -مقاولت العمال الكهربائية و 

الكهروميكانيكية  - مقاولت توريد و تركيب لوحات التوزيع الكهربائى و التكييف المركزى و الصيانة المتنقلة 

لما سبق  -تجارة و تصدير الجهزة الكهربائية و الدوات المنزلية  - استغلل العلمات التجارية )الفرانشايز(  -

ادارة وتشغيل القرى السياحية  -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  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 القاهرة 1 ش عبدالعزيز نصار - سوق 

القنال -

692 - كوفى يسرى Coffee Yossry شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    85226 ورقم قيد  199064    مركز عام  عن تجارة البن .  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 القاهرة عقار رقم 36 - شارع محمد 

فريد ابو حديد - اول -

693 - لكازا اليطالية لدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85228 ورقم قيد  199065    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات وتقديم جميع انواع 

المشروبات فيما عدا )المشروبات الكحولية(وتقديم  جميع انواع الماكولت والتيك واي  ادارة واقامة وتشغيل 

وحدات الطعام المتنقله  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 القاهرة سنتر بارك- الوحده رقم 14 -مدينتى -
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690 - المنفذون للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    85221 ورقم قيد  199062    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  اقامه وتشغيل المراكز 

التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  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  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  -أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  -

إعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  -إنتاج المعدات وخطوط النتاج  - إنشاء 

مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية .  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مواد البناء.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج .  اقامة و تشغيل مخبز الى او نصف الى .  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  انشاء او اداره او تشغيل المدارس .  : 

انشطة من خارج قانون 72  - المقاولت العامة والمتكاملة .  - اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات 

عدا مخازن الكيماويات الخطرة .  - التصدير .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة عقار رقم 2104 إدارى الفنان - زهراء مدينة نصر -

691 - دابليو أم أكس للمقاولت والتوريدات WMX شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85224 ورقم قيد  199063    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - التوريدات 

العمومية  - مقاولت اعمال المبانى والتشطيبات  - توريد مواد بناء  - ايجار معدات فيما عدا التأجير التمويلي  - 

توريد مواد غذائية  - توريد مستلزمات المصاعد  - توريد مستلزمات التكييف  - توريد الجلود الطبيعية 

والصناعية  - توريد مستلزمات الفنادق  - توريد الرخام والسيراميك  - توريد اجهزة الكمبيوتر و قطع غيار 

ومستلزمات الكمبيوتر  - تجارة وتوريد العدد واللت  - توريد الكيماويات  - توريد الجهزة العلمية  - توريد 

مستلزمات الديكور  - ايجار واستئجار السيارات عدا النقل السياحى والليموزين  - توريد السمنت والزلط 

والرمل والسن والخرسانة الجاهزة  - مقاولت اعمال الحفر والردم  - توريد الصاج والكروم والستانلس 

والنحاس واللمونيوم  - توريد جميع انواع الورق والكرتون  - توريد جميع انواع البلستيك  - توريد الملبس 

الجاهزة والقمشة  - توريد الدوات الكهربائية  - توريد أدوات السباكة  - توريد الدوات المكتبية  - توريد قطع 

غيار السيارات  - توريد العدد واللت والدوات والمعدات  - توريد جميع انواع المواد الخام  - توريد اجهزة 

المحمول ومستلزماتها  - توريد جميع انواع الخشاب  - توريد اثاث معدنى وخشبي وزجاجي  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 

القاهرة 1 شارع المعز بال -الحى الثامن - اول -
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694 - مسلم للتجارة والتصدير Moslam شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    85242 ورقم قيد  199066    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزى الموحد )

اليونيفورم(.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التصدير.  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 القاهرة عمارة 9 - شقة 12 - مساكن 

شيراتون - المنطقة الرابعة -

695 - الدرب المنير للطباعة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85243 ورقم قيد  199067    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مطبعه لطباعة الكتب المقروءه بطريقة برايل  

- التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة شقه 1 -الدور الرضى -العقار 

رقم 5 بلوك ) 43 ( -المنطقه التاسعه -

696 - فور أم للنتاج الفنى 4M Media Production  شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

14-12-2022 برقم ايداع    85244 ورقم قيد  199068    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية.  تسويق المنتجات.  النتاج الفنى والتوزيع للفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو 

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

مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان(.  تقديم خدمات مكافحة الفات والحشرات والقوارض.  التوريدات 

العمومية.  التصدير والتوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكالة 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.  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 القاهرة فيل 625 - السكان العائلى - التجمع الول - المجاورة الرابعة -

 TAFWEELA FOR INFORMATION TECHNOLOGY 697 - تفويله لتكنولوجيا المعلومات

شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85245 ورقم قيد  

199069    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر النترنت.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 

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 .  -تقديم 

خدمات الدفع اللكترونى.  -تصميم وإنتاج برامج وتطبيقات الهواتف الذكية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  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.  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 

القاهرة مكتب )S6/2 - )4 - الحى الول - المنطقة السادسة - التجمع الخامس
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698 - بفار ميد BAVAR MED شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85266 ورقم قيد  199073    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف الكواشف التشخيصية والمعملية بكافة انواعها )البشرية والبيطرية والنباتية ( 

والمستحضرات الصيدلية والطبية والعشبية والبيطرية ومستحضرات التجميل بكافة انواعها العلجية وغير 

العلجية والمستلزمات الطبيه المعقمه وغير المعقمه وجل السونار المعقم وغير المعقم والمحاليل الطبية 

والمطهرات والمكملت الغذائية.  نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: تصنيع لدى الغير. مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. 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 القاهرة عقار رقم 3 - شارع طه حسين 

- شقة رقم 3 - بالدور ثانى بعد الرضى

699 - الواحة للتسويق السياحى شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85278 ورقم قيد  199074    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  الستثمار العقارى.  إدارة وتشغيل 

المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية )الثابتة(.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية.  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 القاهرة 1 شارع مصطفى رفعت - مساكن شيراتون -

700 - الهبه للحاصلت الزراعيه شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

85328 ورقم قيد  199078    مركز عام  عن تجاره الحاصلت الزراعيه  الستيراد و التصدير  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 .  اقامه و تشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية وتبريدها 

أو تجميدها  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 ك 76 ايسر - طريق القاهره اسكندريه الصحراوى

701 - كيوسيستمز لحلول العمال التكنولوجية Qsys شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85417 ورقم قيد  199081    مركز عام  عن اعمال التوصيف والتحليل 

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

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها.  - انتاج المحتوى اللكترونى 

بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات.  - ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه.  - اعمال 

التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها.  - انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها 

والتدريب عليها.  - حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم رياده العمال.  - انشاء واداره مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  - نشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  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 القاهرة شقة 2 - الدور الثانى - فيل 6 - التجاريين - شارع 

9 - الهضبه العليا -

Page 262 of 1616 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

702 - بايونيرز لتجارة أجهزة المساج وأدوات التجميل والملبس Bioneeers شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85418 ورقم قيد  199082    مركز عام  عن - 

بيع أجهزة مساج وأدوات ومستحضرات تجميل  - تجارة الملبس  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 الغربية الدور الرضي - مول العروبة 

- طريق المحلة -

703 - محمد مصطفى للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85419 ورقم قيد  199083    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

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 القاهرة 37 ش بغداد -الكوربه

704 - كرم بيروت للستثمار وادارة المشروعات KARAM BEIRUT شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85420 ورقم قيد  199084    مركز عام  عن 

-اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة والمتنقلة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و 

تقديم  جميع أنواع المأكولت و التيك اواى- التوريدات العمومية  - ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  - 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  -إقامة و تنظيم الحفلت العامة  - عرض المصنفات السمعية والبصرية  

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 القاهرة 5 ش 26 يوليو -

RESCOM FOR INVESTMENT  AND REAL  705 - ريسكوم للستثمار والتسويق العقاري

ESTATE MARKETING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

85421 ورقم قيد  199085    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقارى .  التسويق العقاري  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 القاهرة وحدة رقم Z3 بالعقار رقم 3 شارع مكرم عبيد -

720 - جذور الليانس Jozour Alliance شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85449 ورقم قيد  199102    مركز عام  عن التصدير  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 المنوفية عمارة 333 - المنطقة الرابعة 

الجديدة -
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706 - ايه زد& ايه اتش للصناعات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

85422 ورقم قيد  199086    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج كافة المنتجات 

البلستيكية  -اقامة وتشغيل مصنع لحقن ونفخ وسحب وتشكيل حرارى للبلستيك  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وانتاج حامض السلفونيك  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المنظفات والمطهرات الصناعية  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وانتاج السفنج بكافة انواعه  -اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة وتغليف وتبريد وحفظ المنتجات 

الغذائية والحاصلت الزراعية  -اقامة وتشغيل مصنع لنتاج منتجات الخضروات والفواكه المجمده والبطاطس 

النصف مقلية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج البسكويت الويفر والسادة  -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

وتغليف البوقوليات والمواد الغذائية والتوابل والبهارات  -اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مصنعات الدواجن واللحوم  

-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج قواعد والبالتات الخشبية  -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن 

واعمال الحدادة والكريتال  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات والخزانات المعدنية والجهزة 

المنزلية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التكييفات والمبردات  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع القمشة 

والمفروشات والمراتب  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج  الوادي القديم(  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 المنوفية شقة 5 - عمارة 4 - ش/عبى بن ابى طالب - المنطقة الولى -

707 - فلج لصناعة الحذية الرياضية والغير رياضية Flag شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85424 ورقم قيد  199087    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الحذية الرياضية والغير رياضية.  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 القليوبية قطعة رقم 7 - بلوك 13040 - المنطقة الصناعية 

الولى -

708 - مصروفى للتكنولوجيا وخدمات الدفع اللكترونى Masroofi شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت 

فى   15-12-2022 برقم ايداع    85426 ورقم قيد  199088    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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 .  - أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  

: انشطة خارج قانون 72  -تقديم خدمات الدفع اللكترونى  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة قطعه رقم 53 كابيتال مول-الدور الثانى-الحى 

الول-التجمع الخامس-
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709 - كى أن دى لتقنية المعلوماتKND شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85428 ورقم قيد  199089    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  - 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  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم 

علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج 

الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.  : -انشطة خارج قانون 

72  -تنظيم المعارض)عدا السياحيه( ومسابقات فنية وحفلت عامه وفعاليات )بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض  على حده(  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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 القاهرة شقة 24 -الدور الثانى- 31 عمارات العبور-ش صلح سالم- -

710 - موبيليكازا فرنيتشر شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

85429 ورقم قيد  199090    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الثاث المعدنى بكافة انواعه واشكاله.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية.  

* مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 

القاهرة 38 شارع حسام السيد رجب - خلف شركة جلكسو للدوية - مؤسسة الزكاه -

711 - بلك ستيل لتشغيل المعادن Black Steel For Metal Working شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85431 ورقم قيد  199092    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السطمبات .  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع اجهزه كهربائيه .  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 القاهرة مبنى رقم 19 - بلوك 1 - منطقة 2 - مدينة 15 مايو -
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712 - تريبل ام للصناعات الغذائية Triple M For Food Industrial شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85433 ورقم قيد  199093    مركز عام  عن 

: انشطة من داخل قانون 72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية .  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : انشطة من خارج قانون 72  التوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  

التصدير.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 14 عمارات مشروع كلية البنات - خلف دار الدفاع الجوى -

713 - أرابيسك للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

85436 ورقم قيد  199094    مركز عام  عن - ادارة المطاعم الثابتة والكافيهات  - 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 القاهرة 125 التجمع الثالث -

714 - إم ار& أم أو للصناعات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

85439 ورقم قيد  199096    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج كافة المنتجات 

البلستيكية  -اقامة وتشغيل مصنع لحقن ونفخ وسحب وتشكيل حرارى للبلستيك  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وانتاج حامض السلفونيك  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المنظفات والمطهرات الصناعية  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وانتاج السفنج بكافة انواعه  -اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة وتغليف وتبريد وحفظ المنتجات 

الغذائية والحاصلت الزراعية  -اقامة وتشغيل مصنع لنتاج منتجات الخضروات والفواكه المجمده والبطاطس 

النصف مقلية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج البسكويت الويفر والسادة  -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة 

وتغليف البوقوليات والمواد الغذائية والتوابل والبهارات  -اقامة وتشغيل مصنع لنتاج مصنعات الدواجن واللحوم  

-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج قواعد والبالتات الخشبية  -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن 

واعمال الحدادة والكريتال  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات والخزانات المعدنية والجهزة 

المنزلية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التكييفات والمبردات  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع القمشة 

والمفروشات والمراتب  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج  الوادي القديم(  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 المنوفية شقه 3 - عماره 477 - المنطقة السكنية الثانية -
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715 - لوك ان بوك للتسويق الفندقى LOOK AN BOOK شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85441 ورقم قيد  199097    مركز عام  عن انشطة داخل قانون 72 لسنه 

2017  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة 

المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات 

الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى 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 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  انشطة خارج قانون 72 لسنه 2017  •التسويق اللكتروني عبر النترنت.  تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 5 ش صلح سالم شقة رقم 4 

الدور السادس -

716 - مادنس اند كومبانى لتنظيم المعارض Madness And Company شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85442 ورقم قيد  199098    مركز عام  عن إقامة 

و تنظيم المعارض )فيما عدا المعارض السياحية( و المؤتمرات و الحفلت العامة 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 ,

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 القاهرة الياسمين -فيل 417 -التجمع الول -

717 - حرفوش لتجارة المواد الغذائية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85444 ورقم قيد  199099    مركز عام  عن تجارة المواد الغذائية .  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 القاهرة 1 شارع محمد 

صالح حبيب من شارع حسنين دسوقى - حدائق المعادى -

718 - ان - اس - ار للتجارة والتوزيع N.S.R شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85445 ورقم قيد  199100    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التصنيع لدى الغير  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 القاهرة شقة 1008 - الدور العاشر - 

برج لسيرينا جروب - عماره 21 عمارات الفرسان - القطاميه

-
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719 - جروفيكس لصيانه المباني والمنشآت Growfix شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85447 ورقم قيد  199101    مركز عام  عن تقديم خدمات الصيانة للمباني 

والمنشآت  تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .  التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة شقة 1 - الدور الول - 3ش جمال الدين عفيفي - من ابراهيم نوار -

721 - اس اس للستعلم الميدانى والستشارات S.S For Field Inquiry and Consulting شركة  

رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85450 ورقم قيد  199103    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 في مجال 

الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  الستعلم 

الميدانى عن الشركات والشخاص فيما عدا الستعلم الئتمانى  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 القاهرة 115 ش مصر والسودان -شقه 

رقم 206 بالدور الثانى -

722 - اسبيكت فور تريد Aspect For Trade شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85452 ورقم قيد  199104    مركز عام  عن التجارة العامة 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 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 القاهرة 90 عمارات الشروق خلف النادى الهلى -

723 - أر أس لو جروب للتصدير Rs lo group شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85453 ورقم قيد  199105    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - التوريدات 

العمومية  - التصدير  - توريد مهمات المن الصناعى  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 القليوبية ش سميرة موسي - الحي الخامس - بلوك 

160/79-- شقة 10 -

724 - فورث إيجى للصيانة Force egy For maintenance شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   15-12-2022 برقم ايداع    85454 ورقم قيد  199106    مركز عام  عن - المقاولت العامة  - 

التوريدات العمومية  - صيانة المعدات والمنشأت  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 القاهرة عماير بورتو الفؤاد رقم 7 برج الفردوس - 

الدور الرابع - كورنيش النيل - حدائق حلوان -
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725 - فايوتا كوفى لدارة المطاعم والكافيهات Viota coffee شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85456 ورقم قيد  199107    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافيهات  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  -توريد الوجبات الجاهزة  -

عرض المصنفات السمعيه والبصريه عبر الفلش ميمورى والتليفزيون  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 القاهرة وحدة رقم 220 -عقار رقم 7-

ش وهدان -

726 - مشارق للستيراد والتصدير Mashareq for Export and Importation شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85459 ورقم قيد  199108    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -استيراد وتصدير المواد الغذائية بكافة أنواعها واللحوم 

والسماك والدواجن والفواكه والخضروات والنباتات والعشاب  والتوابل والبهارات والزيوت والسمن  -استيراد 

وتصدير وتجارة وتوزيع وتسويق أجهزة الهواتف الخلوية وخطوطها وقطع الغيار والجهزة الكهربائية والمنزلية  

واللكترونية والكمبيوتر والجهزة الطبية وأجهزة المعامل واكسسوارتهم وقطع الغيار ولوازم التشغيل وصيانتهم 

جميعا .  -استيراد وتصدير قطع غيار السيارات والمعدات واللت والماكينات والجرارات الزراعية واطارات 

السيارات والمعدات  الثقيلة والجرارات  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة والمتنقلة عدا العائمة  

التصنيع لدى الغير  - التوريدات العمومية  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم 

الستشارات الفنية والتجارية والتسويقية واللوجيستيه)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 ( .  -اعادة الهيكلة الدارية للشركات  -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -تنظيم المعارض )عدا 

السياحيه(و المؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  -تجارة وتوزيع وبيع 

وتسويق الرخام ومواد البناء  -الستيراد والتصدير للرخام ومواد البناء  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 

لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في  مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا 

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

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

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

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

بجهة محافظة القاهرة 15 ش الطاقه -

727 - كرك تاب للضيافة Karak Tap شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85461 ورقم قيد  199109    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  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  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 القاهرة 4 شارع محمود ناشد -
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728 - الحصن تريد لتجارة المعادن شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

85462 ورقم قيد  199110    مركز عام  عن تجارة المعادن والنحاس والحديد واللوميتال والخردة بكافة 

انواعها .  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 القاهرة 13 شارع محمد عياد من شارع الشيخ منصور - المرج القديمة -

729 - بويز ان ذا كيتشن Boyz In The Kitchen شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85463 ورقم قيد  199111    مركز عام  عن توريدات المواد الغذائية 

والمشروبات فيماعدا الكحولية .  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 القاهرة وحدة رقم 1 بالدور الرضى - 4 شارع وهران 

متفرع من ابرهان الولى - مدينة نصر ثان -

730 - داش جروب لصناعه المراتبDASH GROUP شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85464 ورقم قيد  199112    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

جميع انواع المفروشات و المراتب و شاسيهات المراتب  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 القاهرة مصنع رقم 728 بمنطقه الصناعات الصغيره ) 

الورش( بالمنطقه الصناعيه- شمال طريق

القطاميه - العين السخنه- بالتجمع الثالث-

731 - شنطة استور لبيع المنتجات الجلدية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85465 ورقم قيد  199113    مركز عام  عن شراء وبيع المنتجات الجلدية.  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 القاهرة 193 شارع 

الحجاز - الدور الرضى - شقة 3 -

732 - اى ان تى للستيراد والتصدير مرسا دبى I N T MARSA DUBAI شركة  رأس مالها 

5,500,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85469 ورقم قيد  199114    مركز عام  عن 

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 .  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 

المنوفية 14 شارع المدينة المنورة -
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733 - العهد لدارة وتشغيل الجراجات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85471 ورقم قيد  199116    مركز عام  عن ادارة وتشغيل الجراجات  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 القاهرة 47 ش محمود 

عساف-دار السلم - -

734 - نيورو للتوريدات والمستلزمات الطبية Neuro شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85472 ورقم قيد  199117    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوزيع وتوريد  المستلزمات الطبية عدا 

الدوية.  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 القاهرة وحدة F44 -الدور الخامس- ميديكال سنتر - ش ابو داوود الظاهرى -

735 - ترافيل انيويركو Travel Any Whereco شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85474 ورقم قيد  199118    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  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 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 القاهرة 85 ش 9من حسنين الدسوقى-

736 - كوريل لدارة المشروعات Correl شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85476 ورقم قيد  199119    مركز عام  عن •ادارة المشروعات.  مع مراعاة القرار الوزاري 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  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  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 القاهرة 1 كورنيش النيل الوحدتين 13 و 14-

537 حوض الجزيره -

737 - كرالج لتجارة المحمول شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

85478 ورقم قيد  199120    مركز عام  عن •تجارة الجملة والتجزئة لهواتف المحمول  •صيانة هواتف 

المحمول  التوريدات العمومية  تسويق المنتجات  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 القاهرة المحل رقم 9 بمركز شباب اهالينا 2 اخر ش 

جمال عبد الناصر -
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738 - فير فوود لتجارة الجملة والقطاعى Fair Food شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85480 ورقم قيد  199121    مركز عام  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية 

جملة وتجزئة .  تصدير المواد الغذائية .  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 القاهرة 12 ابراج البافارية - ابراج المرشدى - الطريق 

الدائرى -

739 - ايمن حامد احمد فرج وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85483 ورقم قيد  199124    مركز عام  عن الانشطة داخل ق 72  - تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  النشطة خارج ق 72  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية شقة 19 

- عمارة 61 - امام اولد رجب الشباب الرئيسي -

754 - احمد ماهر عبد السلم احمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85502 ورقم قيد  199139    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  -اعمال التصميمات 

الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  النشطة خارج ق 72  - المقاولت العامة والمتخصصة  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة شقة 16 - عمارة 8 - ش/ عبد السلم نصر - الملك الصالح -

755 - عماد ماهر عبد العزيز حمد خطاب وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85503 ورقم قيد  199140    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - تجاره 

الجمله والتجزئه للحدايد والبويات ومستلزمات السباكه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  النشطة 

خارج ق 72  - التصدير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 5 ش سعيد البنا - حدائق الزيتون -

TECHNOLOGY WAYS FOR INFORMATION  756 - طرق التقنية لتقنية المعلومات والبرمجة

TECHNOLOGY AND SOFTWARE DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85504 ورقم قيد  199141    مركز عام  عن -اعمال التوصيف 

والتحليل والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  -ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل اللكترونية  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 القاهرة شقة بالدور الثالث - فوق الرضي رقم 302 - عمارة رقم 14 شارع احمد فخري -
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740 - ماجد محمد حسن مرسى و شريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85485 ورقم قيد  199125    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت 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  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة 

بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية  - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت 

السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  - 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.  : نشاط خارج ق 72  - تقديم 

الستشارات الهندسيه)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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته  التنفيذية(  المقاولت العامه و الكهربايئه  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 56 ش د عبد ا العربى -امتداد ش 

الطيران - مدينه نصر - الحى السابع - الدور الخامس- شقه 10 -

 Safi Alsory Center For Car Maintenance 741 - شركة مركز صافى السورى لصيانه السيارات

شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85487 ورقم قيد  199126    

مركز عام  عن تشغيل مركز لصيانه 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 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 القاهرة محل رقم 18 بلوك ل-الحرفيين -

742 - إن تو أى تك للتوريدات العمومية  N2A Tech For General Supplies شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85488 ورقم قيد  199127    مركز عام  عن 

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 القاهرة 69 مساكن عثمان - شقه 2 - عزبه النخل -
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743 - جيه اس ار لداره المطاعم و الفنادق J.S.R شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85490 ورقم قيد  199128    مركز عام  عن ادارة المطاعم و الكافتريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك  اواى  الدارة 

السياحيه للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  توريد المواد الغذائيه و الثاث  المقاولت العامه  

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط 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 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 القاهرة 15 ش الشيخ على عبد الرازق -

744 - اي اتش جي للتصنيع الغذائي والتوريدات العامه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85491 ورقم قيد  199129    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - توريد 

المواد الغذائية  - تصنيع المواد الغذائية لدى الغير  - تصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير  - التوكيلت 

التجاريه  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التصدير  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 القاهرة 10 ش الفريق محمد رشاد -

745 - شركه أفرو أسيوي للتجارة والتنمية الزراعية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85493 ورقم قيد  199130    مركز عام  عن تجارة المنظفات الصناعية 

والمطهرات ومستحضرات التجميل والزيوت والشموع والصباغ واللوان ومواد العزل والفيبر  جلس 

والمخصبات والسمدة الزراعية وكيماويات المعامل )عدا الدوية(  التوريدات العمومية  استصلح وتجهيز 

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

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  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 القاهرة شقة 31 - الدور الثالث فوق الرضي - 292 

ش قشقوش - من ش امتداد رمسيس 2 -

746 - محمد البرنس للمقاولت العامة والتجارة شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85494 ورقم قيد  199131    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  التصدير.  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 القاهرة شقة 4 - الدور الثامن عشر - عمارة 22 - عمارات 

العبور -

Page 274 of 1616 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

747 - ترانزيت للبرمجة Transit Programming شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85495 ورقم قيد  199132    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  

- اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  - اعمال تصميم 

وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها  - انتاج 

المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  - ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونيه  - اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  - انتاج وتطوير النظم المدمجه 

وتشغيلها والتدريب عليها  - اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - تنفيذ و اداره شبكات نقل 

و تداول البيانات  - التصالت وخدمات النترنت  - انشاء واداره مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات  - انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه فى مجالت المعلومات 

والتصالت وتطويرها  - حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم رياده العمال  - النشطه المتعلقه بتحويل 

المحتوى التقليدى من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافى 

والفني  أنشطة من خارج قانون الستثمار  - الدعايه والعلن بكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 28 ش مكرم عبيد -

748 - فور ثرى لتجارة قطع غيار السيارات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85496 ورقم قيد  199133    مركز عام  عن تجارة 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 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 

القاهرة محل 19 -6 ش باحثة البادية -

749 - اكسولوجى للحلول الذكية والستشارات Exology شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85497 ورقم قيد  199134    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت 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 .  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  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 القاهرة عماره 617 النرجس عمارات-

التجمع الخامس-

750 - اى سى اى سى بى لدارة المشروعات Icicb شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85498 ورقم قيد  199135    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  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 

 LO29 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب

بالدور الرضى مول اليجا نتري - قطعة 3أ-مركز التجمع الخامس -
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751 - محمد عبداللطيف عبداللطيف وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85499 ورقم قيد  199136    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو 

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

البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 1 

بالدور الول - 19 شارع عبدالرحمن البرقوقى - منيل الروضة -

752 - محمد مصطفى عيد شرخ وشريكته شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85500 ورقم قيد  199137    مركز عام  عن  انشطة قانون 72 :  -اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  -اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسية واللكترونية  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الكرتون والورق  -اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الكيماوية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والحاصلت الزراعيه والعصائر والمركزات  اقامة وتشغيل الثلجات والمحطات 

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو  تجميدها.  -اقامة وتشغيل 

محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون 

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  انشاء محطات تموين السيارات   -انشطة خارج قانون 72 :  -التطوير 

العقارى  -اقامة وتشغيل مركز لصيانه السيارات  -المقاولت العمومية  -التوريدات العمومية  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعه 

381 -المنطقة الخامسه عشر -

753 - حسن حسين حسن عبدا وشريكته شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85501 ورقم قيد  199138    مركز عام  عن  نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  - اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الهندسيه 

واللكترونيه  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق  - اقامة وتشغيل مصنع للصناعات الكيماوية  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ومنتجات الحاصلت الزراعيه والعصائر والمركزات  - اقامة 

وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه والمنتجات الصناعيه والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها  

- اقامة وتشغيل محطه لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعيه  - تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  - انشاء محطات تموين السيارات  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :   - انشاء وادارة 

مركز لخدمة وصيانة السيارات  - التصدير  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعه رقم 195 د/ 1 -المنطقه 16 -
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757 - عوض جروب للمشروعات السياحية والتجارية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85505 ورقم قيد  199142    مركز عام  عن الستثمار العقارى .  شراء و 

بيع الراضى واقامة العقارات عليها .  ادارة وتشغيل المحلت التجارية والسلسل التجارية والكافيهات .  اقامة 

وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية .  إدارة المشروعات .  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  

صيانة المبانى.  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 القاهرة شقة 27 - عمارة 93 - عمارات امتداد المل -

758 - أوردر لتقنية المعلومات ORDER شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85507 ورقم قيد  199143    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 

بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  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 القاهرة شقة A11 الدور الول - عقار رقم A/ 5 بالقطعه رقم 4 تقسيم 

الستثمار -
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759 - موفرز للستثمار العقاري شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

85508 ورقم قيد  199144    مركز عام  عن 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  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 القاهرة محل رقم 35 - بالدور الول تجاري - بالمبنى التجاري والداري ليف مول - قطعة رقم 79

شارع 17 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

760 - سامح احمد صادق وشريكيه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

85510 ورقم قيد  199145    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جرابات النظارات.  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 4 - عقار رقم 9 - شارع دنش -

761 - نهى الجمل للتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

85514 ورقم قيد  199147    مركز عام  عن التجارة اللكترونية عبر النترنت  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 القاهرة عمارة 26 - حي 

34 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

762 - أفريكار هيلس لعداد برامج الرعاية الصحية Africaire Health شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85515 ورقم قيد  199148    مركز عام  عن اعداد برامج الرعاية 

الصحية فيما عدا الوساطة التأمينية والتأمين الطبى  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة 

والمرئية  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 القاهرة 1 أ ش نور الدين بهجت -الدور الول -شقة 2 -المنطقة الثامنة -

763 - كولن للملبس الجاهزة Colen شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85551 ورقم قيد  199149    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة الملبس الجاهزة 

واللبسه من التريكو والمنسوجات بجميع انواعها  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 القليوبية القطعه رقم 45 بلوك الصناعات الصغيره 

المنطقه الصناعيه ب,ج -

764 - نانو جارد الخليجية - نواف الشايع شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85552 ورقم قيد  199150    مركز عام  عن تجارة المواد الكيماوية بكافة انواعها  - تجارة المواد 

الكيماوية )النانو( الخاصة بمعالجة السطح والترسبات  - التصدير  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 القاهرة 16 ش المركز الرئيسي - 

المعراج العلوي -
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765 - المظهر لداره الكافيهات والمطاعم شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85563 ورقم قيد  199151    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيهات  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 القاهرة 1 مجموعه 123 -مدينة الرحاب -التجمع الول -

766 - مومكس للدعايه والعلن Mo.mix شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85569 ورقم قيد  199153    مركز عام  عن التوريدات العمومية  المقاولت العامة  الدعاية 

والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  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 القاهرة 7ش ابناء الصديق - حدائق المعادي -

767 - اكس بومرز للدعايه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85571 

ورقم قيد  199154    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  

الدعايه و العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه  تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت  و التيك اواى  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 

القاهرة 687 ش الفنان جمال كمال -

768 - حسام محمد نجيب محمود وهدان وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85573 ورقم قيد  199155    مركز عام  عن اقامة المراكز التجارية باحدي 

المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده . انشاء محطات تموين السيارات. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

شحوم السيارات. صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ومنها: محطات شحن المركبات الكهربائية. تقديم 

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل : صيانة آبار البترول وتنشيطها. صيانة معدات 

الحفر والمضخات البترولية. حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول . العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانة. معالجة السطح من الترسيبات. الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف 

وأنابيب النتاج.  الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 56 دور اول-

كمبوند بورتو كايرو-التجمع الول

769 - شوك لتصنيع الشيكولتهChoc شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85574 ورقم قيد  199156    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشيكولته والحلويات  

اقامة وتشغيل معمل لتجهيز وتحميص وطحن الكاكاو والمخبوزات باستخدام الشيكولته  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 القاهرة فيل 9-ش عرابى 

-معادى السرايات -

Page 279 of 1616 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

770 - طارق للتطوير العقاري TAREK شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85576 ورقم قيد  199157    مركز عام  عن - الستثمار والتطوير والتسويق العقارى  - 

المقاولت العامة والتخصصة  - التوريدات العمومية  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - اعداد 

دراسات الجدوى للمشروعات  - الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام 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.  -ادارة 

المشروعات عدا الدارة الفندقية  - ادارة المولت التجارية  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 القاهرة القطاع الول - مركز المدينة - 

قطعة 105 - التجمع الخامس -

771 - فى ار ثلثمائه و ستون للتسويق اللكترونى VR- THREE HUNDRED SIXTY شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85578 ورقم قيد  199158    مركز عام  عن 

التسويق اللكترونى عبر النترنت  التصوير الفوتوغرافى فيما عدا التصوير تحت الماء  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 القاهرة 18 ش النصر - 

المعادى الجديده-

772 - شركه المجموعه الصافية لخدمات ريادة العمال شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    85580 ورقم قيد  199159    مركز عام  عن •الدعاية والعلن.  التجارة 

العامة والتوزيع وتسويق المنتجات فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  •انشاء وتصميم وأداره 

المواقع اللكترونية عبر النترنت.  تصميم النظم والبرامج الهندسية.  تصميم برامج الحاسي اللى.  تصميم 

الجرافيك.  تحليل النظم والبرمجيات الهندسية.  ادارة صفحات التواصل الجتماعى  •التجارة اللكترونية عبر 

النترنت.  •التسويق اللكتروني عبر النترنت.  تقديم الستشارات التسويقية والبيعية والستشارات قى مجال 

خدمات ادارة العمال)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 ( .  •حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال  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 القاهرة عماره 9 مربع 1156 ش المشير احمد اسماعيل - 

شيراتون المطار -
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773 - ايه تى اس للحلول الفنية التطبيقية ATS Applied Technical Solutions شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85618 ورقم قيد  199165    مركز عام  عن 

- تقديم الستشارات الفنيةالتطبيقية والهندسية والعملية والدارية )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من  قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  - القيام 

بأعمال التصميم والتركيب والشراف علي أنظمة المبانى الكهروميكانيكية واللكترونية للمنشات والمصانع  

والمبانى وتشغيل وصيانة وإدارة المرافق بها  - الختبارات والضبط والموازنة للنظمة الكهروميكانيكية 

والتكييف المركزى والصيانات الخاصة بها  - أعمال التوصيف والتحليل للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها  - الدارة والشراف على تنفيذ المشروعات  - التوريدات العمومية  - التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  - الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام 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.  - التوكيلت 

التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 القاهرة الدور التاسع - كمبوند اشجار 

دارنا - عماره C2-زهراء المعادى -

808 - بيك للشحن والتخليص الجمركى Peak شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    86027 ورقم قيد  199213    مركز عام  عن تقديم الخدمات اللوجيستية من 

الشحن الجوى والبحرى والتفريغ للبضائع.  التخليص الجمركى .  التصدير .  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 القاهرة شقة 35 - برج 99 - ابراج المل - طريق الوتوستراد -

774 - اميكو للمراكز الطبية AMICO FOR MEDICAL CENTERS شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85631 ورقم قيد  199166    مركز عام  عن 

نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة فى طب السنان وما تضمه من 

أنشطة داخليه علجية أو طبية بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها . اقامة 

وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة فى طب السنان. بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من الحالت التي يتم 

تقديم الخدمة الطبية أو العلجية او التشخيصيه لها. الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم. اقامة وتشغيل المراكز التجاريه في المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة. نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017. ادارة المنشات الطبية المتخصصة. مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. 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 23 اسكان قومى 63 - مج 4 - 

6 اكتوبر اول
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775 - السود لخدمات البترول The Lions شركة  رأس مالها 240,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85669 ورقم قيد  199167    مركز عام  عن تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر 

آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - 

معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي  - انشاء ومد خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز.  التوريدات العمومية.  

توريد اللت و المعدات اللزمة لعمليات التنقيب.  صيانة وتموين السفن ويخوت السفارى .  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 

القاهرة 2شارع العارف بال-- كورنيش النيل -

791 - كرييت لدارة الحفلت CREATE PARTY MANAGMENT شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    85903 ورقم قيد  199190    مركز عام  عن إقامة وتنظيم وادارة 

المعارض ) فيما عدا السياحية ( والمؤتمرات والحفلت العامه )بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لكل معرض 

على حدة(.  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 القاهرة الدور الرضى - 3 ش احمد الخشاب - متفرع من عباس العقاد -

792 - وميض لمستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

85905 ورقم قيد  199191    مركز عام  عن تجارة وبيع مستحضرات التجميل بكافة أنواعها  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 

القليوبية 12 ش ابناء عبدالحليم من ش الوحده - منشية عبدالمنعم رياض -
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776 - ارساء لنظم الحلول المتكاملة شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

85680 ورقم قيد  199168    مركز عام  عن : نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017  -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 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 وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  -التصالت وخدمات 

النترنت  -المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية.  -إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

على ترخيص من الجهات  المعنية.  -اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة 

والتليفزيون  -مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 

لسنه 2003  -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.  -تجارة الجملة والتجزئة للجهزة 

والمستلزمات اللكترونية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017  

-تأهيل المؤسسات والشركات للحصول على شهادات الجودة.  -التسويق للمنتجات بكافة انواعها.  -التوريدات 

العمومية.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 مبنى رقم 63 شارع سوريا - الدور الثانى - المهندسين

777 - أحلى بيت لداره المشروعات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم 

ايداع    85681 ورقم قيد  199169    مركز عام  عن إدارة المشروعات وتنميتها.  مع مراعاه القرار 

الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها   

اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.   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(.   التجارة العامة والتوزيع 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 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 

القاهرة 4 أش العروبه

Page 283 of 1616 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

778 - التحدى للتشييد والبناء Challenge شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-15 

برقم ايداع    85711 ورقم قيد  199171    مركز عام  عن -المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصه  -

مقاولت اعمال التشييد والبناء  -التوريدات العمومية  -التجارة العامه فيما هو مسموح به قانونا  تلتزم الشركة 

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

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  -التوكيلت التجاريه  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 القاهرة 1 مكرر ش صبرى ابو علم

779 - محمود عمر نصيف وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

ايداع    85872 ورقم قيد  199173    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب المصفحة  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 ش السبكى-ميدان الذهبى -

780 - طه محمود محمد خليفه وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

ايداع    85874 ورقم قيد  199174    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية الدور الرضى - قطعة رقم 101 - المنطقة الصناعية )ب,ج( 

- بلوك المحاجر -

781 - هارمونى للتنمية الزراعية المتكاملة HARMONY شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    85877 ورقم قيد  199176    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون 72 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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  إقامة المزارع السمكية .  

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد والمنتجات 

الغذائية والمواد  اللزمة للزراعة. .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللحوم والسماك المصنعه  : أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017  ادارة المشروعات .  - مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  - مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة شقة 16 - الدور السادس - من 1 ش محمود الحريرى - متفرع من ش 

المدينة - النزهة

الجديدة -

790 - الفرعونى الصغير للتحف والنتيكات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    85896 ورقم قيد  199189    مركز عام  عن تجارة التحف والنتيكات  -التوريدات العمومية  

-التصدير  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 القاهرة شقة رقم 1-الدور الرضى بالعقار رقم 5 /10 -الهضبه الوسطى -
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782 - بيانات زى للتحول الرقمى شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

85879 ورقم قيد  199179    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - صناعة تكنولوجيا 

المعلومات و التصالت 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  - 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.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - 

التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى عبر النترنت.  - 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 الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  * مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة الوحدة رقم 5 بالعقار رقم 155 

- شارع امتداد رمسيس -

783 - محمد رضا وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

85880 ورقم قيد  199180    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع مواد التعبئة والتغليف 

الورقية والطباعة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مصنع عبارة عن دورين )سلم داخلى( بالعقار رقم 

61 ش/ عمر بن الخطاب - مدينة قباء - قسم السلم -

784 - دي.ويل جروب لدارة الممتلكات D.Well Group شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    85883 ورقم قيد  199183    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 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  إدارة 

الممتلكات العقارية  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  

-A5 الدور الثالث - ووتر واي - مبنى -H1 نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم

التجمع الخامس -
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785 - رويال ستار لخدمات الستعلم ROYAL.STAR شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    85886 ورقم قيد  199184    مركز عام  عن الستعلم الميداني عن الفراد 

والشركات )فيما عد الستعلم والتصنيف الئتماني(.  تحصيل الفواتير .  تحصيل الديون فيما عدا التخصيم .  

التوكيلت التجارية .  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 

القاهرة شقة 1 - عقار 3065 - الدور الرضى يمين - المعراج - زهراء المعادى -

 G.C.S Hospitalty and Restaurant Services  786 - جي سي اس لخدمات الضيافه والمطاعم

شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    85887 ورقم قيد  199185    

مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات والكافتريات )عدا العائمة(  اقامة وتشغيل وإدارة 

محلت الحلوى الشرقيه والغربيه  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

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.  

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  

التصدير  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 القاهرة شقة رقم 5 - بالدور الثاني - بالعقار رقم 17 ش الثوره - الكوربه -

787 - الشقر للتوريدات شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    85888 

ورقم قيد  199186    مركز عام  عن التوريدات العمومية وعلى الخص توريد المجمدات والدواجن والملبس 

الجاهزة.  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 القاهرة قطعة 7678 - شارع المقطم -

G.C.G For General Contracting and  788 - جى سى جى للمقاولت العامه والتوريدات

Supplies شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    85893 ورقم قيد  

199187    مركز عام  عن المقاولت العامة  مقاولت اعمال انشاء الطرق والكبارى واعمال الساسات 

والتشطيبات والترميم  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 القليوبية 15 ش محمد خليفه من ش محمد فكرى - 

الخصوص - - -
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789 - ياسر . ام . تريد للتصدير YASSER.M.TRADE شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    85895 ورقم قيد  199188    مركز عام  عن التصدير  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 

القاهرة الوحده N11 الكائنه فى 53 مول كابيتال خلف المحكمه - الدور الثانى - التجمع الخامس -

793 - زادا ميديكال كير للمكملت ZADA MEDICAL CARE شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت 

فى   18-12-2022 برقم ايداع    85907 ورقم قيد  199192    مركز عام  عن تجاره وتوزيع وتسويق 

وبيع وشراء وتخزين والتسجيل لدى الجهات المختصة للدويه البشريه والبيطريه والمكملت  الغذائيه 

والمستلزمات الطبيه والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل والخامات الدوائية والعلف والعشاب  

الطبيه والنباتات العطريه واضافات العلف ومبيدات الصحه العامه والدوية المصنعة أو المركبة والمواد 

الصيدلية  الصلبة والسائلة وادوات ومستلزمات طب السنان ورعاية الم والطفل والكواشف المعملية والمبيدات 

الحشريه  والسمده والمطهرات والمنظفات الصناعيه والكيماويه والغذيه الخاصه والمنظفات والمنظفات 

الصناعية والكيماوية  ومستخلصات الزيوت الطبيعية والعطور ومواد التعقيم المعملية ومستحضرات معهد التغذية 

وهيئة سلمة الغذاء  واضافات العلف السائلة والبودرات والبرمكسات والمصال واللقاحات والمحاليل الطبية 

والجهزة الطبية وتصنيع  وتغليف وتعبئة كل ما سبق لدى الغير .  التوكيلت التجارية .  - تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  اقامة وتشغيل مكتب علمي لدراسات ثبات الدوية والمستحضرات الطبية 

ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية  والغذية الخاصة ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الدواء  

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 القليوبية حى تاسع ب 18050 -

794 - ام.يو.اس لخدمات رجال العمال M.U.S شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    85908 ورقم قيد  199193    مركز عام  عن التوريدات العمومية  توريد 

المواد الغذائية والمشروبات )عدا الكحولية( وتقديم خدمات الكاترينج  تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات 

ومكافحة الحشرات  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  تأجير 

السيارات )عدا النقل السياحى والليموزين(  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  إقامة وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  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 القاهرة 83 ش عمارات 

عثمان من ش على امين -
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795 - هايد ايجنسى شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    85914 ورقم 

قيد  199194    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية  - بيع وشراء وتأجير الوحدات السكنية والصول العقارية  - القيام بأعمال التشطيبات والمقاولت  مع 

مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة 

المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات 

الخاصه بها والتوسع  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 القاهرة 3 عبد الحميد سعيد -

796 - نيو ريفيل لنظمة الحاسب اللى شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

ايداع    85923 ورقم قيد  199195    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  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 القاهرة شقة رقم 1 بالعقار رقم 14 ش 279 - المعادى الجديدة -
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797 - الشحنه الكهربائية للكابلت المتخصصة Electric Charge Specialized Cables شركة  رأس 

مالها 2,000,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    85931 ورقم قيد  199196    مركز عام  

عن تجارة وتوريد الدوات الكهربائية والكهروميكانيكية والكابلت الكهربائية والكابلت المتخصصة  •الستيراد 

والتصدير.  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس 

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

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

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

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

طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة ق رقم 114 - كمبوند 

المستشارين الشماليين - محاكم الستئناف - محور التحرير - التجمع

الخامس -

798 - إن يور لنجودج للترجمة In Your Language Translations شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    85933 ورقم قيد  199198    مركز عام  عن تقديم الخدمات 

الترجمة والتعليق الصوتى.  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 القاهرة 53 كابيتال مول - خلف المحكمة - الدور الثانى - التجمع الخامس -

799 - شورتكت للبرمجيات SHORTCUT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    85941 ورقم قيد  199199    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 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  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  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 

القاهرة 5 منتجع زيزينيا - التجمع الخامس -

800 - الدسوقية للستثمار العقارى والمقاولت شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    85968 ورقم قيد  199200    مركز عام  عن انشطة قانون 72: 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. انشطة خارج قانون 72 : المقاولت العمومية . مع افراد حسابات ماليه 

ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار 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 القليوبية قطعه 30 بلوك 17106 -عائلى 8 - مدينه 

العبور
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801 - ديوانية الثقافة للمعارض والمؤتمرات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    86014 ورقم قيد  199206    مركز عام  عن إقامة و تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( و 

المؤتمرات والندوات الثقافية والفنية وورش العمل الفنية والثقافية  والمسابقات الفنية والثقافية بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حده.  إعداد وتنظيم الدورات التدريبية.  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 الغربية برج الحمدى - الدور الخامس 

- شارع المديرية -

802 - ماكرو فارما للخدمات اللوجستية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

ايداع    86018 ورقم قيد  199207    مركز عام  عن إقامة وتشغيل إدارة المخازن لتخزين الدوية البشريه 

والبيطريه والمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل.  تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن البحري والجوي 

للبضايع  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 القاهرة قطعة 7 - بلوك 25 - مساكن جمعيه 6 اكتوبر للسكان التعاوني - طريق السماعيليه -

803 - فرزة لنتاج المحتوى الليكترونى Farza شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    86021 ورقم قيد  199208    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطة من خارج قانون الستثمار  التجارة اللكترونية عبر النترنت  

التسويق اللكترونى عبر النترنت  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  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 القاهرة 52 ش الطيران الرئيسى امام مستشفى التأمين الصحى -

804 - احمد محمد محمد عبد العزيز وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    86022 ورقم قيد  199209    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  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  : انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  المقاولت العامة والتشطيبات .  

مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار .  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة الدور الثانى - 52 ش الخليفة المامون -

805 - ماجنم اوبوس للنتاج الفنى MAGNUM OPUS PRODUCTIONS شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86024 ورقم قيد  199210    مركز عام  عن - 

تنظيم واقامة الحفلت العامة )الموسيقية والغنائية والفنون الستعراضية (.  - اقامة وتنظيم المؤتمرات .  - تأجير 

كافة المعدات واللت الموسيقية و الصوتية ومعدات التصوير و الضاءة )فيماعدا التأجير التمويلى (.  النتاج 

الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية.  اقامة و ادارة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية.  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 القاهرة شقه 17 - الدور 4 -13 شارع السخاوى - منشية البكرى -
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806 - الشافعى للمقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

86025 ورقم قيد  199211    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  التصدير.  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 القاهرة 70 شارع الميرغنى -

807 - إم تو أو للخدمات M 2 O شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

86026 ورقم قيد  199212    مركز عام  عن -تأجير الوحدات الفندقيه فيما عدا التأجير التمويلى  - تقديم 

خدمات رجال العمال من )فاكس- تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر (  -تشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق و الجنحه الفندقيه والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية  وترفيهية وتجارية و ثقافية  اقامه 

المعارض فيما عدا 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 ,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 القاهرة 4 ش الميريلند-

809 - صوور اونلين للمنصات الرقمية SOAR On Line شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    86029 ورقم قيد  199214    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التجارة الكترونيه عبر النترنت  - تصميم وانشاء المواقع 

اللكترونيه  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 القاهرة عماره 144 الدور الول شقه 13 التجمع الخامس جاردينيا -

810 - شارى للتسويق العقارى Shari شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

ايداع    86032 ورقم قيد  199215    مركز عام  عن التسويق العقارى .  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 

القاهرة شقة 4 الدور الثانى - عقار رقم 70 عمارات رابعة الستثمارى - ميدان رابعة العدوية -
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 DIGITAL GATE FOR COMPUTING SERVICES 811 - ديجيتال جيت لخدمات الحوسبة

شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86034 ورقم قيد  199216    

مركز عام  عن تقديم خدمات الرشفة اللكترونية.  ادارة وتصميم المواقع اللكترونية عبر النترنت .  تقديم 

خدمات الحوسبة السحابية.  التجارة والتوزيع للمستلزمات المكتبية ومستلزمات التصوير والطباعه والحبار 

وقطع غيارهم ومستلزمات حفظ  المستندات بكافة انوعها.  التوكيلت التجارية و التصدير .  - تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  .  - اقامه 

و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل 

التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.  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 القاهرة فيل 85 البنفسج 4 - التجمع الول -
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812 - المهند الخضر للنتاج الفنى والسينمائى شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    86057 ورقم قيد  199217    مركز عام  عن النتاج الفني و التوزيع للفلم 

السينمائية و التلفزيونية و الفيديو و المسرحيات و المسلسلت الذاعية و التلفزيونية و كافة العمال الفنية من )

تصوير, صوت , ميكساج , دوبلج , مونتاج , تحميض نيجاتيف , تصحيح الوان ( وبيعها وتوزيعها. اعداد 

الدورات التدريبية . 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 لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها. إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ وادارة 

شبكات نقل وتداول البيانات. التصالت وخدمات النترنت. المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية 

الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية. إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات 

وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية. اقامه واداره وتشغيل وصيانة 

محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات 

المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون . مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات 

التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003(  -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. 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 عقار رقم 

230 هاء - شارع خفرع - الهرم

Pro Build For Integrated Engineering  813 - برو بيلد للمشروعات الهندسية المتكاملة

Projects شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86085 ورقم قيد  

199219    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  الستثمار العقارى.  التوريدات 

العمومية.  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 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 القاهرة عقار رقم 15 - شارع المزرعة من جمال 

عبدالناصر - النزهه 3 - تقسيم 15 مايو - السلم

اول -

818 - فوربيكيا للخرده ForBekia شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

ايداع    86095 ورقم قيد  199224    مركز عام  عن بيع وشراء الخرده  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 المنوفية حوض المفارش 

بجوار السكه الحديد قرية شما - اشمون -
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814 - ذا بادجير للخدمات العلنية The badger شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    86086 ورقم قيد  199220    مركز عام  عن - الشراف على تنفيذ 

المشروعات  - 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 .  - أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  - 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.  - التجارة 

اللكترونيه عبر النترنت  - اقامة وتشغيل وادارة وتصميم المواقع اللكترونيه  التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  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 ( .  الدعاية 

والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  النتاج الفنى والتوزيع للمصنفات المسموعة والمرئية 

وتصوير ومونتاج فيديو  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 القاهرة 224 ش الجيش -ميدان الجيش -

815 - الملكة تي للمعارض والمؤتمرات QUEEN TIYE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    86088 ورقم قيد  199221    مركز عام  عن تنظيم المؤتمرات والمعارض)

عدا السياحيه(والحفلت العامه )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  -التسويق 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  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 القاهرة 38 ب ش منصور باب اللوق -

816 - كونشيتو للمقاولتConcetto Contracting شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    86089 ورقم قيد  199222    مركز عام  عن المقاولت العامة.  مقاولت 

اعمال التشطيبات الداخلية.  القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند 

سكيب(.  مقاولت اعمال توريد وتركيب الكريتال.  التوريدات العمومية.  التسويق العقارى.  الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  التسويق اللكترونى عبر النترنت.  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 القاهرة الدور الول - 

شقة 4 - عقار 50 - اللوتس الشمالية - التجمع الخامس -
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817 - كومبيتانسي للتدريب  Competency for Training شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    86091 ورقم قيد  199223    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  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 القاهرة شقة 4 - الدور السابع - 11 ش خالد بن الوليد - 

عباد الرحمن -

819 - شومان لداره المشروعات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

86100 ورقم قيد  199227    مركز عام  عن إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم الستشارات فى 

مجال الرياضه )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 ( .  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 القاهرة 36 ش شريف

820 - عقار بيروت للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    86101 ورقم قيد  199228    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق 

الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  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 القاهرة قطعة 82 - 

منطقة 7 - شارع احمد حسن الزيات - عمارة 54 - شقة 4 - الحى السابع - مدينه

نصر اول

821 - النجمة الجماهيرية للتنمية العمرانية شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    86102 ورقم قيد  199229    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق 

العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  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 القاهرة شقه 6 عمارة 54 ش احمد حسن الزيات - منطقة 7 قطعة 82 - الحى السابع - مدينه نصر

اول
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822 - فريزى فريش للصناعات الغذائيه FREEZE FRESH شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    86121 ورقم قيد  199231    مركز عام  عن  نشاط داخل ق 72: اقامة 

وتشغيل مصنع لفرز و تجميد و تعبئه الخضراوات و الفواكه و المركزات و تعبئه و تغليف جميع المواد الغذائيه. 

نشاط خارج ق 72 : التصدير. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار, 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 القاهرة رقم 4 الدور الثانى بعد الرضى - عقار رقم 3- ش طه حسين

823 - ذه كونسرت لدارة المطاعم والكافيهات The Concert شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    86154 ورقم قيد  199234    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المطاعم 

والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت  والتيك أواي  •

إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة 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 ,

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 القاهرة 128 جسر السويس -

824 - بابلن للدعاية والعلن Publin شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

ايداع    86158 ورقم قيد  199236    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة 

والمرئية.  التصوير الفوتوغرافى )فيما عدا التصوير تحت الماء(.  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة 

من صوت وصورة وبيانات.  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  تقديم الستشارات فى مجال إدارة العمال )

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 ( .  التسويق اللكترونى عبر النترنت.  

تسويق وادارة وتشغيل المواقع والصفحات اللكترونية وتسويق وادارة المحتوى اللكترونى للمواقع وصفحات 

التواصل  الجتماعى.  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 القاهرة 5 برج بدر - شارع كمال حسن على -

825 - اكسبريس سليوشنز للتوريدات الهندسية EXPRESS SOLUTIONS شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86174 ورقم قيد  199237    مركز عام  عن 

التوريدات العمومية.  -التوريدات الهندسية.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  المقاولت 

العامة والتشطيبات والديكورات.  -القيام باعمال التصميمات الهندسية المعمارية والشراف على تنفيذها.  

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 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  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 القاهرة 31 شارع رمسيس من شارع الهرام
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826 - القرشى لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

86178 ورقم قيد  199238    مركز عام  عن   إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 

لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  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 في مجال الوراق المالية المنصوص  

عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .  

اعداد الدورات التدريبية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات العمومية.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث بكافة انواعه واشكاله.  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 القاهرة 20 ش الدكتور حسن افلطون

827 - بروجرس للترجمة progress Translation شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86284 ورقم قيد  199241    مركز عام  عن • تقديم خدمات الترجمة  • اعداد 

الدورات التدريبية  - انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنتاج 

وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.  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 القاهرة 4 ش الجلء - ماسبيرو مول - المبنى السكنى 

- الدور الثانى - شقة 207 - ميدان عبد المنعم

رياض - التحرير - - -

828 - تريندز للحلول الرقمية TRENDS شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    86285 ورقم قيد  199242    مركز عام  عن  • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017 :  • 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.  • النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنه 2017 :   • التسويق اللكتروني عبر النترنت.  • اعداد تصميمات الجرافيك.  تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 13 عمارات رامو من ش عمر 

بن الخطاب - امام سيتى ستارز -
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829 - أركريت للتعبئة والتغليف شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

86287 ورقم قيد  199243    مركز عام  عن  انشطة من داخل قانون 72 :  اداره او تشغيل المدارس .  

اقامة وتشغيل مصنع للتعبئة والتغليف .  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .   

انشطة من خارج قانون 72 :  التوريدات العمومية .  التصدير.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة شقة 202 الدور الثانى - شارع سيد زكريا - 

شيراتون المطار -

838 - ميروز لداره وتشغيل المطاعم Miro`s شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    86299 ورقم قيد  199252    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  اقامة وتشغيل 

وإدارة وحدات الطعام المتنقلة.  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 القاهرة 5 ش المهدى - أرض الجولف - نبيل الوقاد - مدينه نصر اول 

-

830 - تيكزون مصر للحلول الرقمية Techzone Egypt شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86289 ورقم قيد  199244    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  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 القاهرة مكتب رقم S2 - الطابق الرابع بالعقار رقم 86 شارع عباس العقاد-

مدينة نصر اول -
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831 - باور كيم لتصنيع المواد المعمليه والبحثية Power Chem شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت 

فى   19-12-2022 برقم ايداع    86291 ورقم قيد  199245    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع املح كيماويه للغراض المعمليه واملح الصوديوم )سلفات -فوسفات-كلوريد-  خلت(وفوسفات 

البوتاسيوم وفوسفات الكالسيوم واملح زنك والمواد المعملية والبحثية  اقامه وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئة 

كيماويات معمليه)كواشف -محاليل قياسية(  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  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 المنوفية ارض الدربالى-بجوار مصنع قادوس -كفور الرمل -

849 - احمد الكردى لدارة الصيدليات شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

86325 ورقم قيد  199263    مركز عام  عن إدارة الصيدليات  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 القاهرة محل رقم 2 برج الياسمين رقم 

105 - بلوك 86 - الشطر 13 -ثطعة 17 -زهراء المعادى -

832 - ريد روز كولور لصناعة مستحضرات التجميل Red Rose Color شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86292 ورقم قيد  199246    مركز عام  عن 

أنشطة داخل قانون 72 لسنه 2017  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل ومنتجات العناية 

الشخصية للبشره ومزيلت الشعر والصابون  والمنظفات ومستحضرات التنظيف والمطهرات والتعقيم والتلميع 

والعطور الكيميائية والطبيعية فيما عدا الدوية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المناديل القماشية والورقية والغير 

منسوجه للمناديل المبللة والعطرة والجافة.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس والمليات اقمشة منسوجة 

وغير منسوجة للمستشفيات والمطاعم ومراكز التجميل  تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة.  انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017  التصنيع والتعبئة لدى الغير وللغير  تلتزم الشركة 

بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 33 ش سمير عبدالرؤوف - 

امتداد مكرم عبيد - شقه 16 الدور الخامس -

833 - صن أفريقيا لتعبئه المياه المعدنيه شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86294 ورقم قيد  199247    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المياه الغازيه والعصائر 

وتعبئة المياه الطبيعيه المعدنية.  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 القاهرة 901 شارع بورسعيد -
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834 - مرحلة للحلول البرمجية  Solutions Stage Software شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   19-12-2022 برقم ايداع    86295 ورقم قيد  199248    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 

72  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  : انشطة من خارج قانون 72  التجارة والتسويق 

اللكترونى عبر النترنت .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار.  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 القاهرة وحدة ادارية بمبنى الحرم اليونانى - 171 شارع التحرير - باب اللوق -

835 - شركه مجموعه عمر المصرى للتنميه الصناعيه و الخدمات البيئيه المتكامله شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86296 ورقم قيد  199249    مركز عام  عن : 

نشاط داخل ق 72  أقامه و تشغيل مصنع لعادة تدوير و فرز ومعالجه المخلفات بجميع أنواعها  أقامه و تشغيل 

مصنع لتصنيع السمده بكافه اشكالها و أنواعها  أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع العلف و مركزاتها  أقامه و 

تشغيل مصنع لتعبئه المواد الغذائيه و الستهلكيه و التموينيه  أقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه منتجات 

اللحوم و السماك و الخضراوات الطازجه و المبرده و المجمده بكافه  اشكالهم و انواعهم  أقامه و تشغيل مصنع 

لتصنيع خراطيم الكهرباء من البولى ايثلين  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات 

والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  إعداد الدراسات القتصادية والهندسية 

والتكنولوجية للمشروعات.  أقامه و تشغيل المراكز التجاريه و سلسل المداد بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق  خارج الوادي القديم  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  : نشاط خارج ق 72  جمع المخلفات بجميع أنواعها  تقديم خدمات 

التخلص المن من النفايات  - إقامة و تنظيم المعارض) فيما عدا السياحيه ( و المهرجانات و المؤتمرات 

والندوات والحفلت العامة بشرط استصدار  التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  - مقاولت اعمال تجهيز 

العيادات الطبيه و المراكز الطبيه  - التصنيع لدى الغير  - تأهيل الشركات للحصول على شهادات الجوده  - 

التوريدات العموميه  - التصدير  - التوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

,في شأن 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 .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 المنوفية 12 ش العمده خلف المطافى - تل -

Page 300 of 1616 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

Domantina For The Manufacture And  836 - دومانتينا لصناعه وتجارة الملبس الجاهزة

Trade Of Ready Garments شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86297 ورقم قيد  199250    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  تجاره 

الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  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 القاهرة الدور الول 

علوى - 2 شارع الشرقاوى - شارع 100 -

837 - دبليو-جى-ام للتوريد والمقاولت W-G-M شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86298 ورقم قيد  199251    مركز عام  عن 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 القاهرة 56 ش جمال عبدالناصر-حدائق حلوان -

839 - ايزيتى للستشارات الدارية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

86304 ورقم قيد  199253    مركز عام  عن -تجارة برامج الحاسب اللى و الهاتف المحمول  - اعادة 

الهيكلة الدارية للشركات  - تقديم خدمات الرشفة اللكترونية  - تقديم الستشارات الدارية وتقديم الستشارات 

فى مجال الموارد البشرية )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 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 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 القاهرة مكتب رقم M19-الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 86 ش عباس العقاد - 

مدينة نصراول -

840 - إم أر أى بى للستشارات الدارية MRIP شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86305 ورقم قيد  199254    مركز عام  عن -تجارة برامج الحاسب اللى و 

الهاتف المحمول  - اعادة الهيكلة الدارية للشركات  - تقديم خدمات الرشفة اللكترونية  - تقديم الستشارات 

الدارية وتقديم الستشارات فى مجال الموارد البشرية )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

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 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 القاهرة مكتب رقم G11-بالطابق الرابع 

بالعقار رقم 100 - ش الميرغنى
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841 - فاريتى للستثمار التجارى VARIETY FOR COMMERCIAL INVESTMENT شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86307 ورقم قيد  199255    مركز 

عام  عن التصدير  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  اقامه و تشغيل المراكز 

التجاريه  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 القاهرة عماره رقم 10075 - المعراج العلوى -

842 - توينتى توينتى لتجارة وتشغيل المصوغات الذهبية Twenty Twenty شركة  رأس مالها 

1,350,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86308 ورقم قيد  199256    مركز عام  عن 

تجارة المصوغات الذهبية وذلك بعد الحصول على موافقة مصلحة صك العملة والموازين التابعة لوزارة التموين  

والتجارة الداخلية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشغيل المصوغات الذهبية  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 القاهرة 87 ش المام على متفرع من 

ميدان السماعيلية -

843 - ذا كيف ميديكال للمستلزمات الطبية The Cave Medical شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86310 ورقم قيد  199257    مركز عام  عن التصدير .  

الستيراد.  استيراد الجهزة والمستلزمات الطبية فيماعدا الدوية .  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.  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  

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 المنوفية الدور الرضى - عمارة 17 - شارع سمير شلبى -

844 - هاريز للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

86311 ورقم قيد  199258    مركز عام  عن 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 القاهرة 12 شارع صبرى الشريف -

845 - الجهنكو لتجارة الخشاب AL - Juhaini Co شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86313 ورقم قيد  199259    مركز عام  عن - تجارة وتوريد للخشاب  

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 القاهرة محل بالدور الرضي بالعقار رقم 7 - ش/عواد ابو عيدة من ش التورلى -
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846 - أى ام سى تكنولجى للتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86318 ورقم قيد  199260    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  -توريد وتركيب وصيانة الماكينات والمعدات و الجهزة اللكترونية و الكهربائية و 

الميكانيكية و قطع الغيار  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 القاهرة 4 عمارات اول مايو -

847 - المستقبل - خضر جمعه خضر - للعطارة شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    86321 ورقم قيد  199261    مركز عام  عن - تجارة منتجات العطاره والبذور والبخور 

والزيوت والعشاب  - التصدير  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 القاهرة 24 حاليا -سابقا 18 -شارع الحمزاوى الصغير - 

وكالة ابوزيد -

848 - إيجبشن كيرلي للحاصلت الزراعية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86324 ورقم قيد  199262    مركز عام  عن - بيع وتوريد الحاصلت الزراعيه والعطاره 

والعشاب  - التصدير  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 القاهرة 36 ش طلعت حرب -

Page 303 of 1616 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

850 - ساف للمحتوى اللكترونى SAF شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86329 ورقم قيد  199264    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  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 القاهرة 47 ش سوزان مبارك -

Mohammed Gad Motors For Commercial  851 - محمد جاد موتورز للستثمار التجارى

Investment شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86330 ورقم قيد  

199265    مركز عام  عن تجارة السيارات .  تجارة المواشى .  تجارة المواد الغذائية .  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 

المنوفية شارع مدرسة العدادية بنات - بجوار ادارة التموين -

852 - قادة للبناء الحديث -ام بى ال Modern For Building Leaders -MBL شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86332 ورقم قيد  199266    مركز عام  عن 

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 القاهرة شقة 101 -عماره 2 برج الصحفين -شارع السفارات -حى السفارات -
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853 - داريوس للتسويق السياحى Darious Marketing Tourism شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86334 ورقم قيد  199267    مركز عام  عن الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  -الوساطه فى انهاء الجراءات 

الدارية امام الجهات الغير حكومية  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 القاهرة الغرفة E الكائنه بالشقة رقم 5 -9ه/ 5 شارع احمد 

عبدالعظيم -شارع النصر الرئيسى -

854 - حسام المحمدى ذكى محمد وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    86336 ورقم قيد  199268    مركز عام  عن  انشطه داخل قانون الستثمار 72 /2017 :  

تجاره الجمله والتجزئه)بالخص تجارة مستحضرات التجميل( بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   

انشطة خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  التوزيع فيما هو مسموح به قانونا )بالخص تورزيع مستحضرات 

التجميل (  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام 

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

بجهة محافظة القاهرة وحدة رقم 1121 - نموذج رقم 21 بالعقار رقم 430 - شارع بور سعيد -

855 - وليد محمد نبيل الجربى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86342 ورقم قيد  199270    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وحدات الضاءة بكافة 

انواعها الداخلية والخارجية واعمدة انارة الشوارع والحدائق واعمدة  النارة المعدنية الديكورية.  مع مراعاة 

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

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 73 - الدور السابع - 5 عمارات ضباط الجبل الخضر - امتداد رمسيس -

856 - محمود حسين محمد حسين صالح وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86345 ورقم قيد  199271    مركز عام  عن أنشطة من داخل قانون الستثمار  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة 

الزراعية والمخصبات والمبيدات الزراعية ومستلزمات شبكات الرى الحديث  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكية والصوب الزراعية ومنتجات شبكات الرى الحديث من خراطيم  ووصلت بكافة انواعها  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل 

المداد  أنشطة من خارج قانون الستثمار  التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى 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.  توريد وتوزيع وتسويق السمدة والمبيدات والتقاوى والبذور والمخصبات الزراعية 

والمنتجات البلستيكية والمحاصيل  الزراعية  التوريدات العمومية  التصنيع لدى الغير للسمدة الزراعية 

والمخصبات والمبيدات الزراعية ومستلزمات شبكات الرى الحديث.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية شقة 19 عمارة 46 منطقة 12 -
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857 - هدى شوقى عبدالرحمن محمد الشافعى وشريكيها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86347 ورقم قيد  199272    مركز عام  عن نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017 :   تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :   - تصدير 

الحاصلت الزراعيه  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب 9 دور 2 قطعه 217 -المنطقه السكنيه الثالثه -

858 - مينا داود اسرائيل وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

86350 ورقم قيد  199273    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لسحب وحقن ونفخ البلستيك وتصنيع 

المنتجات البلستيكيه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية ناصيه حاره غطاس - اخر شارع ابراهيم بخيت - 

حوض القنطره - الخصوص -

859 - ام فى بى كومبانى للتوريدات العامة MVP Company شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86354 ورقم قيد  199276    مركز عام  عن 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 القاهرة عقار رقم 19 - شارع 261 متفرع من ميدان الجزائر -

860 - توب نوتش ترانسلوك للترجمه TOP NOTCH TRANSLOC شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86355 ورقم قيد  199277    مركز عام  عن -تفديم خدمات 

الترجمه و التعريب  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  -- 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 الوراق المالية لنشطة 

الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 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 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 القاهرة 33 ش النصر - شقه 8- المعادى الجديده - - -

861 - بلنس للمقاولت العمومية والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    86362 ورقم قيد  199279    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة شقة 10 - عمارة 38 - مدخل أ - السويسرى -
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862 - باك ياردز لتجارة الخامات البلستيكيه Pack Yards شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86363 ورقم قيد  199280    مركز عام  عن - تجارة وبيع الخامات 

البلستيكيه  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 القليوبية الدور الثالث - عماره 24 - بلوك 1780 - الحي الثالث

863 - المل للصول العقاريه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

86365 ورقم قيد  199281    مركز عام  عن إدارة الصول العقاريه  صيانه المباني والمنشآت  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 القاهرة 32 ش الجماميز -

864 - عبدالرزاق لدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    86367 ورقم قيد  199282    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات 

لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع  المأكولت والتيك اواي  - توريد المواد 

الغذائية  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 القاهرة محل رقم 4 -اسفل كوبرى مكرم عبيد مع مصطفى النحاس -

865 - جاد ا للتوكيلت التجاريه Gadalla For Commercial Agencies شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86371 ورقم قيد  199283    مركز عام  عن 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 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  - اقامة وتشغيل مركز خدمه لصيانة الجهزة المنزلية  - تجارة 

وتوزيع الجهزة المنزليه  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 القاهرة 71 طريق النصر بجوار طيبه مول -الدور الول شقه 105 -

866 - كيو اند يو للتجارة شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86373 

ورقم قيد  199284    مركز عام  عن - ادارة المطاعم الثابتة والكافيهات لتقديم المشروبات والعصائر عدا 

الكحوليه  - مقاولت اعمال التشطيبات  - المقاولت العامه  - تجارة الملبس  - تجارة العاب الطفال  - تجارة 

الخضروات والفاكهه  - تجارة المواد الغذائية  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 القاهرة محل رقم 4 برج رقم 36 شارع امتداد ولى 

العهد -
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 DEVELOPMENT FOR RESTAURANT MANAGEMENT 867 - التطوير لداره المطاعم

شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86375 ورقم قيد  199285    

مركز عام  عن اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(

و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  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 القاهرة اسفل كبرى البطراوى اتجاه عبد الرازق 

السنهورى -

868 - سوريان كوكتيلSyrian Cocktail شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    86376 ورقم قيد  199286    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة الكافتريات الثابتة لتقديم 

جميع انواع العصائر والمشروبات فيما عدا الكحولية  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 القاهرة 12 ش الهرام -

869 - جوفارماك ليميتدJopharmak Ltd. شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    86380 ورقم قيد  199287    مركز عام  عن التجارة والتوزيع والتسويق والتخزين و التصدير 

والتوكيلت التجارية والتسجيل ) والتعبئة والتصنيع لدى الغير ( للدوية  البشرية والبيطرية والمستحضرات 

والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والعشاب والمكملت الغذائية والمبيدات  الحشرية والمصال 

واللقاحات البشرية والبيطرية و معجون السنان والمستخلصات النباتية والمواد الغذائية والدوية  البيولوجية 

ومحاليل غسيل الكلى وفلتر غسيل الكلى.  - تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 القاهرة 19 شارع حسن افلطون-عمارات ايوب - رابعة الستثمارى - الدور الرضى - شقة 3

ارض الجولف-مدينة نصر اول -

870 - اتش دى سمارت جلس HD SMART GLASS شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86383 ورقم قيد  199288    مركز عام  عن تركيب و توريد مستلزمات 

حمايه الزجاج  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 القاهرة 61 ش العروبه - صلح سالم- مصر الجديده- الدور الثانى - -

871 - ايه تو ذى للخدمات التسويقية A2Z شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86385 ورقم قيد  199289    مركز عام  عن تسويق المنتجات بكافة انواعها.  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 

القاهرة 7 شارع وهدان- شقة 252 - مدينة نصراول - -
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872 - سى زد بى للتسويق العقارى CZP For Real Estate شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   19-12-2022 برقم ايداع    86392 ورقم قيد  199292    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة مكتب ) L20 (وحدة رقم 201 - الطابق الثانى - عقار 38 - حى الملتقى العربى - شيراتون -

المطار -

873 - اتش اند ايه للتسويق العقارى H&A For Real Estate شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86393 ورقم قيد  199293    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة وحدة H5  الدور السادس - 3 شارع مكرم عبيد -

874 - حليمه فارما لتجارة وتوزيع الدوية Halima pharma شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86394 ورقم قيد  199294    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية  -اقامة و 

تشغيل و ادارة المخازن الدوية و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  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 القليوبية ش جمال عبده-

التقسيم السياحى - القناطر الخيريه -

875 - مشارق لتجارة الخشاب Masharq شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    86396 ورقم قيد  199295    مركز عام  عن  نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - 

تجاره الجمله والتجزئه للخشاب والثاث والموبيليا بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث والموبيليا    نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - التوريدات العمومية  - 

مقاولت اعمال الديكور  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار  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 القاهرة 8 شارع خالد بن الوليد من مؤسسة الزكاه -امام سنتر شاهين -
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876 - المزرعة النموذجية لستصلح استزراع الراضى الجديدة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت 

فى   19-12-2022 برقم ايداع    86403 ورقم قيد  199297    مركز عام  عن استصلح وتجهيز 

الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  التوريدات 

العمومية.  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  تربية جميع أنواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع 

أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  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 القليوبية عقار رقم 2 - 

بلوك 28037 - الحى الثالث -

877 - دى سى سى للتصالت DCC شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86408 ورقم قيد  199300    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - أعمال توصيف شبكات البنية التحتية وتداول البيانات  - الستيراد تلتزم 

الشركة بأحكام 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.  - التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية لجميع 

أجهزة التصالت وأجهزة الصوت والالكترونيات والنظمة المنية والكابلت النحاسية  وكابلت اللياف 

الضوئية والكابلت المتخصصة بمختلف أنواعها ومتعلقتها  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 القاهرة 1 محمد يوسف سليم -

878 - جرنادا للتطوير العقارى شركة  رأس مالها 40,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

86427 ورقم قيد  199301    مركز عام  عن التطوير 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر عمارة g13-الهضبة 

الجنوبية -

879 - دى . إتش . دى بيتزا للمعجنات Pizza D . H .D شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86494 ورقم قيد  199305    مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 

لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المعجنات والمشروبات وتوزيعها  - تجارة الجمله والتجزئة 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده  : نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017  التصدير  • مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة 8ش عبدالحميد 

شومان -المنطقه الثامنه -
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Badri and Salih Group For Construction 880 - شركة مجموعة بدرى وصليح للنشاء والتعمير

and Development  شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

86495 ورقم قيد  199306    مركز عام  عن - انشاء واقامة الوحدات السكنيه والداريه  - المقاولت العامه  

- التوريدات العمومية  - تخطيط وتنمية المناطق العمرانيه  - التطوير العقارى  - التسويق العقارى  الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 

1982 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  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 القاهرة شقه 1 قطعه 9182 الحى الثامن -الهضبه الوسطى 

-

881 - سيفالوسا للتجارة اللكترونية Sevalosa For E-Commerce شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86497 ورقم قيد  199307    مركز عام  عن التجارة اللكترونية 

عبر النترنت.  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 القاهرة T4 عقار رقم 3ش مكرم عبيد -

882 - كيدلينر للملبس KidLiner Clothes شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    86499 ورقم قيد  199308    مركز عام  عن تجارة الملبس عبر النترنت  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 

القاهرة غرفة 1 - فيل 55 ع - جاردينا هايتس 1 - التجمع الخامس -

  27GROUP FOR ENGINEERING DESIGNS 883 - توينتى سيفن جروب للتصميمات الهندسيه

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86504 ورقم قيد  199312    

مركز عام  عن تقديم الستشارات الهندسيه )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 ( 

.  التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  المقاولت العامه  التسويق العقارى  الشراف 

على تنفيذ المشروعات  اعداد التصميمات الهندسيه  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 القاهرة 75 ش التسعين الشمالى - التجمع الخامس-

Page 311 of 1616 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

884 - وصللى للخدمات اللوجيستية WASALLY LOGISTICS SERVICE شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86505 ورقم قيد  199313    مركز عام  عن -

تقديم الخدمات اللوجيستية من شحن برى وتوصيل الطلبات.  ول يتم مزاوله نشاط النقل البري للركاب )الدخلى - 

الدولى( أوالبضائع )الدخلى - الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل  القطر المصري او خارجه ال بعد القيد 

بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى  الداخلى والدولى.  - التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التوريدات العمومية.  - التصدير.  - تقديم خدمات رجال العمال 

من )فاكس-تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر(.  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 القاهرة 3070 ش محمود ابو الوفا - زهراء المعادى -

885 - نقليتا للنقل والتوريدات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

86508 ورقم قيد  199314    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات 

العمومية  -مقاولت عامة  -النقل البرى الداخلى للبضائع  • وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب )الداخلى – 

الدولى (او البضائع )الداخلى – الدولى (و المهمات وخدمات النقل  داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد القيد 

بسجل الناقلين و استخراج التراخيص اللزمة بمزاوله النشاط من جهاز  تنظيم النقل البرى الداخلى و الدولى .  

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 القاهرة 21 أ عمارات العبور - صلح سالم -

886 - برايم للتشطيبات PRIME FOR FINISHING شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86509 ورقم قيد  199315    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  وعلى 

الخص توريد وتركيب للطوب السمنتى و النترلوك والبلدورة والطوب الطفلى والرخام والجرانيت والسيراميك 

و  الجبس بورد والسمنت بورد .  المقاولت المتخصصة للتشطيبات .  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 القاهرة 92 اللوتس 4 الشمالية - التجمع 

الخامس -

887 - مكانى ستور للتوريدات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

86517 ورقم قيد  199319    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة 20 ش الثوره-متفرع من شارع 9 الرئيسى -
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Norhan Group For programing  and  888 - نورهان جروب للبرمجه والتكنولوجيا

Technology شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86518 

ورقم قيد  199320    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - 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 .  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  - تجارة الجملة والتجزئة بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  النشطة خارج ق 72  -ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  - التوريدات 

العمومية  - الحاق العمالة المصرية بالداخل  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  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 القاهرة شقة 42 -الدور الرابع - عمارة 2 - مدخل أ - الشطر الثالث نيركو - دجلة المعادى -

889 - ادكوم لتنظيم المعارض  Adcom Events شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86523 ورقم قيد  199322    مركز عام  عن - الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - ادارة وتنظيم المعارض فيما عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حدة(.  - تسويق المنتجات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / 

التوريدات العمومية  - التصدير  - التوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 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 .  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 القاهرة عمارات مصر للتعمير - عمارة 15 - الدور الول - شقة 6 - مساكن شيراتون -

890 - أحمد فؤاد تك شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86525 ورقم 

قيد  199323    مركز عام  عن بيع وتوزيع وتجارة وتسويق المستلزمات الطبيه البشريه)عدا الدوية(سواء 

المصنعه محليا او المستوردة  -تسويق المستلزمات الطبية)عدا الدوية(  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 الغربية عزبة ابو طاحون بجوار مسجد 

الحمد -النحاريه - كفر الزيات -

891 - غرناطة لتوريد الجهزة الكهربائية شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86528 ورقم قيد  199324    مركز عام  عن التوريدات العمومية .  وعلى الخص توريد الجهزة 

الكهربائية .  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 القاهرة 6 ش محمد صالح حبيب - ش حسنين دسوقى -
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892 - النامل للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86529 ورقم قيد  199325    مركز عام  عن انشطة قانون 72: 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. أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات . تجاره الجمله والتجزئه باحدي المناطق 

النائية او المجتمعات العمرانية الجديده . اقامة وتشغيل المراكز التجارية باحدي المناطق النائية او المجتمعات 

العمرانية الجديده . انشاء او اداره او تشغيل المدارس ومعاهد التعليم الفنى. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون 

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

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

اللبان أو التسمين أو اللحوم. اقامة وتشغيل المزارع السمكيه . اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات المبيعه 

منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع . أقامه وتشغيل يخوت السفارى على ال 

يقل مستواها عن ثلثه نجوم . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع الميتلزمات الطبية عدا الدوية. اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الغذائية. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات البلستيكيه. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة والمفروشات. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البواب والشبابيك واللوميتال . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى والطفلى فيما عدا خام السمنت . 

اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية. التسويق والترويج لراضي 

المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية. ادارة المنطقة الصناعية 

وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها. مشروعات السكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير 

الداري , بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة 

أبنية. انشاء محطات تموين السيارات . انشطة خارج قانون 72: المقاولت العامه والمتكامله والمتخصصه. 

شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها 

او بعد . اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والوحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او 

تاجيرها او اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير . اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا 

مخازن الكيماويات الخطرة . اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)

عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى. مقاولت انشاء المستشفيات والمراكز الطبيه. مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار 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 القليوبية وحدة رقم 5 الدور الثالث مول 

84 , 83 , 82 العبور الجديدة - منطقة 2600 فدان

893 - ايجو اوتوماتيف لتجارة السيارات Ego Automotive شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86530 ورقم قيد  199326    مركز عام  عن تجارة 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 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 

القاهرة عمارة 540 - عمارات البنفسج-
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894 - مستر ستيك للتجارة و الضيافة MR Steak For Trading and Hospitality شركة  رأس مالها 

10,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86532 ورقم قيد  199327    مركز عام  عن : 

انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017  -تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

والمناطق خارج الوادي القديم  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى 

وتقديم خدمات الضيافة )الكاترينج(  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  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 القاهرة 2 ابو ذر الغفارى-الدور الرضى - الحى السابع -

895 - الطريق المن للتخليص الجمركى Safe Way شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86535 ورقم قيد  199328    مركز عام  عن التصدير .  التخليص الجمركى .  

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 القليوبية قطعه 4 بلوك 17021 - السكان العائلى -

896 - بلى ميكر للدعايه والعلن Play Maker شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86543 ورقم قيد  199329    مركز عام  عن •الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية.  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 القاهرة 49 ش كورنيش النيل -

897 - عواد للهندسة والمقاولت العامة Awaad for Engineering and Contracting شركة  رأس 

مالها 100,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86546 ورقم قيد  199330    مركز عام  

عن - المقاولت العامة ومقاولت التشييد والبناء  - القيام بأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والديكور للمبانى 

والمنشآت  - 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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  - اعداد 

التصميمات الهندسية  - التوريدات العمومية  - استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  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 القاهرة شقة 3 - عمارة 

31 - كمبوند درة القاهرة -التجمع الول -
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898 - سينك للتحول الرقمى SYNC شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86547 ورقم قيد  199331    مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  النشطة المتعلقة بتحويل 

المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي 

والفني .  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  التصالت وخدمات 

النترنت .  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول 

البيانات.  أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها.  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  : نشاط خارج ق 72  - اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد 

البشرية.  - 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 

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار,  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 القاهرة 15 ش كورنيش النيل - مدينه ركن حلوان - حدائق حلوان -

899 - إيكارت - راهول ساميناتان Rahul swaminathan -EQART شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86557 ورقم قيد  199335    مركز عام  عن - التجارة اللكترونية 

عبر النترنت  - التسويق اللكتروني عبر الانترنت  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 القاهرة برج السلم - كورنيش النيل - -

900 - كاندرو للتسويق العقارى Candour شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم 

ايداع    86562 ورقم قيد  199336    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 177 -حى 

النرجس فيلت 2 - التجمع الخامس-

Page 316 of 1616 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

901 - ايفورا للتنمية والتطوير العقارى EVORA REAL ESTATE DEVELOPMENT شركة  رأس 

مالها 100,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86596 ورقم قيد  199338    مركز 

عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم  -تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق  خارج الوادي القديم (  -انشاء واداره وتشغيل مدارس 

ومعاهد التعليم الفني  -أقامه وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخليه 

علجيه او طبيه  -اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في النساء والتوليد  بشرط ان تقدم 10 % سنويا من 

السره التي يتم شغلها بالنسبه للمستشفي او من الحالت التي يتم تقديم الخدمه الطبيه  او العلجيه او التشخيصيه 

لها بالنسبه للمركز  -إقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه 

الجديده  -اقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة, ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى 

السياحية , والنشطة  المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية , 

واستكمال المنشآت الخاصة بها  والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم ,  وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية.  -اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها,  ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -تجاره الجمله وتجاره التجزئه 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -انشاء مباني مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  

-اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها  -تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف ويشمل ذلك:  -صيانة ابار البترول وتنشيطها .  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .  -

حفر ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  -العمال المدنية المكملة لعمال الحفر 

والصيانة .  -معالجة السطح من الترسيبات.  -الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج .  -

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  -إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكراسي والبرانيك والكياس البلستيك  -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك بانواعه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  

-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء  -إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

كافة انواع العلف  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -إقامة وتشغيل المخابز اللية  -أقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث المنزلي والمكتبي .  -أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه .  -نشاط 

السينما ومنها استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينيمائي او دور العرض او تشغيلها بما في ذلك من  

تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  -اقامه وتشغيل محطات انتاج الخرسانه الجاهزه  -تربيه 

الخيول  -الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  -مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات 

السكان الموجهه لمحدودي الدخل.  -إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل 

   b.o.t. سواء كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام  )b.o.t( وإعادة التسليم

-انشاء محطات تموين السيارات.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  

-تربية جميع 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 . نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 :  -اقامة وتشغيل وادارة مراكز خدمة وصيانة السيارات  

-اقامة وتشغيل دور الحضانة  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات لتقديم جميع انواع المأكولت 

والمشروبات والتيك اواي  -اقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية  -اقامة وتشغيل وادارة مدن اللعاب 

الترفيهيه للطفال وملهي الطفال.  -اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات 

والمواد الخطره(  -اقامة وتشغيل وادارة المؤتمرات وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية(والحفلت العامة بشرط 

استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده.  -التطوير العقاري  -القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة 
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وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 38 شارع جمال سالم - الدور العاشر
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902 - اوتاوا للتنمية والتطوير العقارى OTTAWA REAL ESTATE DEVELOPMENT شركة  

رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86611 ورقم قيد  199339    

مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم  -تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق  خارج الوادي القديم (  -انشاء واداره وتشغيل مدارس 

ومعاهد التعليم الفني  -أقامه وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخليه 

علجيه او طبيه  -اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في النساء والتوليد  بشرط ان تقدم 10 % سنويا من 

السره التي يتم شغلها بالنسبه للمستشفي او من الحالت التي يتم تقديم الخدمه الطبيه  او العلجيه او التشخيصيه 

لها بالنسبه للمركز  -إقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه 

الجديده  -اقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة, ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى 

السياحية , والنشطة  المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية , 

واستكمال المنشآت الخاصة بها  والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم ,  وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية.  -اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها,  ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -تجاره الجمله وتجاره التجزئه 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -انشاء مباني مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  

-اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف ويشمل ذلك:  -صيانة ابار البترول وتنشيطها .  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .  -

حفر ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  -العمال المدنية المكملة لعمال الحفر 

والصيانة .  -معالجة السطح من الترسيبات.  -الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج .  -

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  -إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكراسي والبرانيك والكياس البلستيك  -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك بانواعه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  

-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء  -إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

كافة انواع العلف  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -إقامة وتشغيل المخابز اللية  -أقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث المنزلي والمكتبي .  -أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه .  -نشاط 

السينما ومنها استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينيمائي او دور العرض او تشغيلها بما في ذلك من  

تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  -اقامه وتشغيل محطات انتاج الخرسانه الجاهزه  -تربيه 

الخيول  -الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  -مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات 

السكان الموجهه لمحدودي الدخل.   -إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل 

وإعادة التسليم )b.o.t(  سواء كانت تحت  سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام 

.b.o.t   -انشاء محطات تموين السيارات.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

لسنة   2008  -تربية جميع 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  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  -اقامة وتشغيل وادارة مراكز خدمة وصيانة 

السيارات  -اقامة وتشغيل دور الحضانة  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات لتقديم جميع انواع 

المأكولت والمشروبات والتيك اواي  -اقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية  -اقامة وتشغيل وادارة مدن 

اللعاب الترفيهيه للطفال وملهي الطفال.  -اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن 

الكيماويات والمواد الخطره(  -اقامة وتشغيل وادارة المؤتمرات وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية(والحفلت 

العامة بشرط استصدار التراخيص   اللزمة لكل معرض على حده.  -التطوير العقاري  -القيام باعمال تنسيق 
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وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 38 شارع جمال سالم - الدور الثامن
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903 - اوفار للتنمية والتطوير العقارى OVAR REAL ESTATE  DEVELOPMENT شركة  رأس 

مالها 100,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86613 ورقم قيد  199340    مركز 

عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم  -تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق  خارج الوادي القديم (  -انشاء واداره وتشغيل مدارس 

ومعاهد التعليم الفني  -أقامه وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخليه 

علجيه او طبيه  -اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في النساء والتوليد  بشرط ان تقدم 10 % سنويا من 

السره التي يتم شغلها بالنسبه للمستشفي او من الحالت التي يتم تقديم الخدمه الطبيه  او العلجيه او التشخيصيه 

لها بالنسبه للمركز  -إقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه 

الجديده  -اقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة, ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى 

السياحية , والنشطة  المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية , 

واستكمال المنشآت الخاصة بها  والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم ,  وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية.  -اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها,  ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -تجاره الجمله وتجاره التجزئه 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -انشاء مباني مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  

-اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف ويشمل ذلك:  -صيانة ابار البترول وتنشيطها .  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .  -

حفر ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  -العمال المدنية المكملة لعمال الحفر 

والصيانة .  -معالجة السطح من الترسيبات.  -الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج .  -

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  -إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكراسي والبرانيك والكياس البلستيك  -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك بانواعه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  

-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء  -إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

كافة انواع العلف  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -إقامة وتشغيل المخابز اللية  -أقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث المنزلي والمكتبي .  -أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه .  -نشاط 

السينما ومنها استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينيمائي او دور العرض او تشغيلها بما في ذلك من  

تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  -اقامه وتشغيل محطات انتاج الخرسانه الجاهزه  -تربيه 

الخيول  -الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  -مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات 

السكان الموجهه لمحدودي الدخل.  -إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل 

   b.o.t. سواء كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام )b.o.t( وإعادة التسليم

-انشاء محطات تموين السيارات.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا 

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

2008  -تربية جميع 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  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017:  -اقامة وتشغيل وادارة مراكز خدمة وصيانة السيارات  

-اقامة وتشغيل دور الحضانة  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات لتقديم جميع انواع المأكولت 

والمشروبات والتيك اواي  -اقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية  -اقامة وتشغيل وادارة مدن اللعاب 

الترفيهيه للطفال وملهي الطفال.  -اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكيماويات 

والمواد الخطره(  -اقامة وتشغيل وادارة المؤتمرات وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية(والحفلت العامة بشرط 

استصدار التراخيص   اللزمة لكل معرض على حده.  -التطوير العقاري  -القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة 
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وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 38 شارع جمال سالم - الدور التاسع
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904 - فالنسيا للتنمية و التطوير العقارى VALENCIA REAL ESTATE  DEVELOPMENT شركة  

رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86656 ورقم قيد  199341    

مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  -الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 

والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم  -تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق الصناعيه 

والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق  خارج الوادي القديم (  -انشاء واداره وتشغيل مدارس 

ومعاهد التعليم الفني  -أقامه وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخليه 

علجيه او طبيه  -اقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في النساء والتوليد  بشرط ان تقدم 10 % سنويا من 

السره التي يتم شغلها بالنسبه للمستشفي او من الحالت التي يتم تقديم الخدمه الطبيه  او العلجيه او التشخيصيه 

لها بالنسبه للمركز  -إقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه 

الجديده  -اقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة, ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, والقرى 

السياحية , والنشطة  المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية , 

واستكمال المنشآت الخاصة بها  والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم ,  وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات 

المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع .  -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية.  -اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

وتبريدها أو تجميدها,  ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل  -تجاره الجمله وتجاره التجزئه 

بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده  -انشاء مباني مصانع بالمنطقه الصناعيه تقدم جاهزه للمشروعات  

-اداره المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشات بداخلها   -تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف ويشمل ذلك:  -صيانة ابار البترول وتنشيطها .  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية .  -

حفر ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  -العمال المدنية المكملة لعمال الحفر 

والصيانة .  -معالجة السطح من الترسيبات.  -الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج .  -

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي .  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  -إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجهزة الكهربائية والمنزلية  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكراسي والبرانيك والكياس البلستيك  -

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك بانواعه  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  

-إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء  -إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل المعادن  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

كافة انواع العلف  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور ومستحضرات التجميل  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكرتون والورق  -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات  -إقامة وتشغيل المخابز اللية  -أقامه وتشغيل 

مصنع لتصنيع الثاث المنزلي والمكتبي .  -أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات الشرقيه والغربيه .  -نشاط 

السينما ومنها استئجار استوديوهات او معامل النتاج السينيمائي او دور العرض او تشغيلها بما في ذلك من  

تصوير وتحميض وطبع وانتاج وعرض وتوزيع  -اقامه وتشغيل محطات انتاج الخرسانه الجاهزه  -تربيه 

الخيول  -الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  -مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات 

السكان الموجهه لمحدودي الدخل.  -إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل 

وإعادة التسليم )b.o.t( سواء كانت تحت   سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام 

.b.o.t   -انشاء محطات تموين السيارات.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

لسنة   2008  -تربية جميع 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.  نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017:  -اقامة وتشغيل وادارة مراكز خدمة وصيانة 

السيارات  -اقامة وتشغيل دور الحضانة  -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات لتقديم جميع انواع 

المأكولت والمشروبات والتيك اواي  -اقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية  -اقامة وتشغيل وادارة مدن 

اللعاب الترفيهيه للطفال وملهي الطفال.  -اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات )عدا مخازن 

الكيماويات والمواد الخطره(  -اقامة وتشغيل وادارة المؤتمرات وتنظيم المعارض )فيما عدا السياحية(والحفلت 

العامة بشرط استصدار التراخيص   اللزمة لكل معرض على حده.  -التطوير العقاري  -القيام باعمال تنسيق 
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وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 الدور السابع - 38 ش جمال سالم

905 - أبناء مبروك خليفه للمقاولت العامه و التوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86678 ورقم قيد  199344    مركز عام  عن المقاولت العامه و المتكامله و 

المتخصصه  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  استصلح وتجهيز 

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

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008 . تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع المأكولت  و التيك اواى  استغلل العلمات التجاريه ) 

فرانشيز(  مقاولت اعمال الطرق  اداره المراكز التجاريه  التصدير  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 ,في شأن 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 .  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 البرمبل-بجوار الوحده المحليه

906 - سمايا ستار للستيراد والتصدير والتجهيزات الطبية Samaya Star شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86679 ورقم قيد  199345    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل  -

الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ 

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

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام  القوانين المنظمة لهذا الغرض.  -مقاولت انشاء وتجهيز المنشأت 

والمستشفيات  -التصنيع لدى الغير  -التصدير والتجارة للمواد الغذائية  -بيع الدوات المكتبية والمنزلية  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 القاهرة 31 / 33 زهراء المعادى

907 - ديب داون لمعدات الغطس Deep Down شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    86680 ورقم قيد  199346    مركز عام  عن تجارة وتوزيع معدات الغطس  

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 القاهرة بجوار نجمه السلم - ميدان السكندريه -اول السلم
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908 - تورينو إم للتسويق السياحى وخدمات رجال العمال Torino M شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86784 ورقم قيد  199347    مركز عام  عن الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تقديم خدمات رجال العمال )

فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  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 المنوفية ش الرحمه -برج شرف الدين الدور السابع -

909 - آيات حسن محمد سيد شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

86785 ورقم قيد  199348    مركز عام  عن - المقولت العامه  - توريد المعادن والتحاس واللومنيوم 

وكيماويات ومبيدات واسمده واقمشه ومواد غذائية واثاث مكتبى وادوات مكتبية  وورق وكرتون ومستلزمات 

الفنادق والدوات الكهربائية واجهزة كهربائية واكسسوارات الموبيلت وتجارة الخشاب  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 القاهرة 101 عمارة 

الشراف -

910 - كلين اكسبرت لخدمات النظافة المتكاملة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-20 

برقم ايداع    86786 ورقم قيد  199349    مركز عام  عن تقديم خدمات النظافة وآبادة الحشرات للمبانى 

والمنشات.  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 القاهرة 14 محمد والى - الزيتون الشرقية -

911 - آر آى إس للتنمية البشرية شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

86789 ورقم قيد  199350    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية.  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 ( .  اعداد وتنظيم 

الدورات التدريبية.  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 الغربية شارع تكية المنشاوى - عمارة الندلس - الدور السابع -

912 - ميكروتك لصيانة الجهزة الطبية Micro Tech شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86791 ورقم قيد  199351    مركز عام  عن - التوريدات العمومية وعلى 

الخص توريد و تركيب مستلزمات وتجهيزات المستشفيات والمراكز الطبية وخطوط محطات  الغازات الطبية.  

- تجارة وبيع المستلزمات الطبية عدا الدوية.  - صيانة الجهزة والمعدات الطبية.  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 القاهرة شقة 8 - الدور 

الخامس - 25 ش الصلب القديم - حلوان البلد -
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913 - كنفينتى للتدريب Kenfenty Training شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86793 ورقم قيد  199352    مركز عام  عن - اقامة و تشغيل و ادارة مركز 

لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  - انهاء اجراءات الدارية امام الجهات غير الحكومية  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 

القاهرة شقة بالدور الخامس بالعقار رقم 17 -النرجس -

914 - بلك سي هورس سفاري Black Sea Horse Safari شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86796 ورقم قيد  199353    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وإدارة مراكز 

الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تملك وإدارة الوحدات البحريه ويخوت السفاري والجلس بوت 

والمراكب الشراعيه )القائمة بالفعل والسابق الحصول  على تراخيص لها(  اقامة وتشغيل وإدارة مراكز اللعاب 

المائية والترفيهيه )تزلج - سنوركلينج - جيت سكي - ويند سيرف - بانانا بوت(  تجارة وتأجير الدراجات 

البخاريه وعربات الصحراء  اقامة وتشغيل المخيمات السياحيه  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 البحر الحمر 7ش غبان - الشغال -

915 - ستركت للتوريد STRICT شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

86814 ورقم قيد  199355    مركز عام  عن 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 القاهرة شقة 142 - الدور 12 - برج 

مامكو - ع 1 - كورنيش النيل -

916 - ذا ثرى فور ام ايه بى سوليوشن للمقاولت والتوريدات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86820 ورقم قيد  199356    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - مقاولت عامة ومقاولت العمال الكهروميكانيكية  - صيانة 

معدات المطاعم و الفنادق وصيانة التكييفات و المعدات  - توريد قطع الغيار  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 القاهرة عفار 25 ش الشركة العربية-
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917 - اواسيس جولدن ويلز لحلول اداره المشروعات OASIS GOLDEN WHEELS شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86827 ورقم قيد  199357    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  اداره المشروعات  - 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 الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 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 

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 القاهرة مبنى رقم 36 هليوبليس جاردنز - الدور الثانى - شيراتون -

Tolltech For Trading and  918 - تول تك للتجارة و توزيع أدوات النظافة ومستحضرات التجميل

Distribution L.L.C شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

86829 ورقم قيد  199358    مركز عام  عن -تسويق وتجارة و توزيع و تصدير مستلزمات وادوات النظافة 

و مستحضرات التجميل  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 القاهرة 37 ش بغداد الدور الثانى شقة رقم 9 -

919 - الزاجل للحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86833 ورقم قيد  199359    مركز عام  عن الحاق العماله المصرية للعمل 

بالداخل والخارج  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 الغربية 63 ش الجمهوريه -امام صيدلية طيبه -

920 - مصنع شهباروز للثاثات والمطابخ شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-20 

برقم ايداع    86837 ورقم قيد  199360    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبى 

والمطابخ والمصنوعات الخشبية  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 القاهرة قطعه رقم 601 -منطقه الصناعات الصغيره -

المنطقه الصناعيه -التجمع الثالث -

921 - شطبنا للتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86842 

ورقم قيد  199361    مركز عام  عن - تجارة مستلزمات الديكور  - 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 

القاهرة 18 ش بداية المنيل - قسم قصر النيل -
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922 - موافى بروز للستثمار والتطوير العقارى شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86851 ورقم قيد  199363    مركز عام  عن الستثمار والتطوير العقارى .  

اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .  الشراف على تنفيذ المشروعات.  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 ( .  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة .  إدارة 

المشروعات العقارية.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا 

لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  - شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها 

ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه 

والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او لحساب الغير .  - تجهيز 

الراضى بمرافق البنيه الساسيه)مياه / صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق( واستغللها بالتمليك او  

اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين .  إقامة وتنظيم المعارض )فيماعدا السياحية( و المؤتمرات والحفلت 

العامة )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حدة(.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا . التوريدات العمومية.  التجارة اللكترونية عبر النترنت.  التصدير .  التوكيلت التجارية .  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 القاهرة 46 شارع عمربن الخطاب -

923 - سكاتش ايجيبت للمحتوى اللكتروني Skatch Egypt شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86855 ورقم قيد  199365    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت 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 .  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - انشاء وتشغيل وإدارة المواقع اللكترونيه  - اقامة 

وتنظيم المعارض )عدا السياحيه( والمؤتمرات )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة مبنى رقم 5158 - المجاورة 

الخامسه - مدينه المعراج -

924 - فندق الهلل شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86865 ورقم 

قيد  199368    مركز عام  عن اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء 

كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية  او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال 

يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة  الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى 

مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات  المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  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 

القاهرة 1ش حوش القطري - كلوت بك - رمسيس -
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925 - لينك واى للعمال الكهربائية Link Way شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86866 ورقم قيد  199369    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصه. مقاولت العمال الكهربائية. مقاولت اعمال التشطيبات والديكورات. توريد وتركيب اعمال التيار 

الخفيف والعمال الكهربائية. 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 الوحدة رقم 13 المركز التجارى والدارى - 

كومباوند بارادايس - حدائق اكتوبر

936 - طلئع المستقبل لتنمية مهارات الطفال شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   2022-12-20 

برقم ايداع    86907 ورقم قيد  199380    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

مهارات الطفال السوياء وذوى الحتياجات الخاصه  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 المنوفية ش مسجد الجيار -الجيار الخماس -

926 - ايرل-راشد للتطويرEARL - Rashed Developments شركة  رأس مالها 10,000,000.000 

قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86869 ورقم قيد  199370    مركز عام  عن : انشطة من داخل 

قانون 72  1- اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية .  2- اعداد الدراسات القتصادية 

والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .  3- انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة 

الصناعية .  4- التسويق والترويج لراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية 

للمناطق الصناعية .  5- انشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات .  6- إدارة المنطقة 

الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها  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  تخطيط وإقامة وتنميه 

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

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها .  : انشطة من خارج قانون 72  المقاولت العامة .  مقاولت اعمال التشطيبات والديكور .  مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة ع 296 العائلى - 

مجاورة 6 - التجمع الول -

927 - مينا ناجى عياد عبيد وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم 

ايداع    86870 ورقم قيد  199371    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيار السيارات 

والكماليات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة البحر الحمر محلت 

ارقام)2-3-4-5-6( الدور الرضى -عقار رقم 527 تقسيم امتداد الجبل الشمالى -
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Red and Med For mange and operate   928 - ريد اند ميد لدارة وتشغيل الفنادق السياحيه

hotels شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86871 ورقم قيد  

199372    مركز عام  عن -اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى 

السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية , 

واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع  فيها على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد  اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات 

المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  -الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية.  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 القاهرة 45 ش عبدالعزيز فهمى -

929 - ايفالوشن لدراسات الجدوى EVALOTION شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86875 ورقم قيد  199373    مركز عام  عن إدارة المشروعات  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  إقامة وتنظيم المعارض عدا السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حدة(.  تقديم خدمات رجال العمال )فاكس - تصوير مستندات - كتابة كمبيوتر - تليفون(  الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  تقديم الخدمات اللوجيستية ) تفريغ وتخزين البضائع (  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 ( .  استئجار و تأجير السيارات )

عدا النقل السياحى والليموزين(  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  اعداد 

دراسات الجدوى للمشروعات.  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 القاهرة 119 شارع امتداد رمسيس - مدينة نصر ثان -

930 - الرجا ليجار المعدات شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

86876 ورقم قيد  199374    مركز عام  عن - التوريدات العمومية.  - المقاولت العامة.  - ايجار المعدات 

)فيما عدا التأجير التمويلي(.  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 القاهرة شقة 7 عمارة 102 ب - الدور الرضى - اسكان الشباب الشمالى - 

التجمع الول -

931 - دى.ام.اتش جروب للتجميل D.M.H Beauty Group شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86877 ورقم قيد  199375    مركز عام  عن اقامة وتشغيل عيادة طبية 

متخصصة فى الجلديةوالتجميل والليزر .  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 القاهرة 22 شارع الدكتور احمد امين - سانت فاتيما -
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932 - رام بوينت لمستلزمات الحاسبات Ram poinT شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86880 ورقم قيد  199376    مركز عام  عن - تجارة وبيع وتوريد أجهزة 

ومستلزمات وبرامج الحاسبات اللية  - تقديم خدمات الصيانة للحاسبات الليه )سوفت وير هاردوير(  - بيع 

أجهزة التليفون المحمول الجديدة والمستعملة بالجملة والتجزئة والصيانة المتنقلة لها  - بيع خطوط التليفون 

المحمول وكروت الشحت بالجملة والتجزئة  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 القاهرة 62 السويسرى أ -

933 - شركة مجموعة أيلول للتنمية و الستثمار الزراعى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86883 ورقم قيد  199377    مركز عام  عن انشطة من داخل ق 72 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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

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

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

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -اقامة وتشغيل 

المزارع السمكية  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات 

المناحل و النحاليين و طرود النحل  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة بكافة انواعها  -اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع العلف ومركزاتها  -اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المواد الغذائية و الستهلكية و التموينية  -اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة اللحوم و السماك و الخضروات الطازجة والمبردة والمجمدة بكافة انواعها و  

اشكالها  - انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية  - أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات 

الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  - التنمية الصناعية المتكاملة 

للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية, ويشمل ذلك  ما يأتي:  - إعداد 

الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  - إقامة وتشغيل المراكز التجارية و سلسل المداد 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج  الوادي القديم  - تجارة الجملة و التجزئة 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج الوادي القديم   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017 :  - إقامة وتشغيل مزرعة لتربية النحل وإنتاج العسل بكافة انواعه ومشتقاته  - التصنيع لدى الغير  - 

إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و 

اجراءات الترخيص بها  - تأهيل الشركات للحصول على شهادة الجودة  - التوريدات العمومية  - التصدير و 

التوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 , 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 .  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار,  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 المنوفية ش الجلء البحرى - امام حتحوت الجديد -برج الفردوس -الدور الرابع 

-
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934 - مارال للمشروعات التجارية Maral Commercial Projects شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86899 ورقم قيد  199378    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و 

ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و 

التيك اواى  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -ادارة المشروعات التجارية  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 

القاهرة 883 كورنيش النيل -

935 - سرايا القبة للحاق العمالة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

86902 ورقم قيد  199379    مركز عام  عن الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل فقط  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 

القاهرة 56 ش التقوى -كوبرى القبه الجديده -

937 - توتال تك للذكاء الصطناعي والتحول الرقمي Total Tech شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   20-12-2022 برقم ايداع    86930 ورقم قيد  199384    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  تصميم وتطوير وإدارة تطبيقات الذكاء 

الصطناعي  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 القاهرة 124 ش عثمان بن عفان -

938 - سلش نت ورك لتنظيم الحفلت  Slash Net Work شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86932 ورقم قيد  199385    مركز عام  عن تنظيم الحفلت العامة 

والمؤتمرات والمعارض عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض  على حدة(.  

التسويق اللكترونى.  الوكاله عن الفنانين.  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 القاهرة 7 عمارات الشركة السعودية - ش النزهة -

939 - فلييت للتسويق اللكترونى FLEET شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-20 

برقم ايداع    86937 ورقم قيد  199386    مركز عام  عن • تأجير السيارات )فيما عدا التأجير التمويلي 

والليموزين(.  •التوريدات العمومية.  • التسويق اللكتروني عبر النترنت.  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 القاهرة 18 عمارات الخاء لضباط 

الجيش - كورنيش النيل -
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940 - ميتا كيرياتيفتى لتنظيم المؤتمرات Meta Creativity شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86940 ورقم قيد  199387    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية.  تنظيم المؤتمرات و الحفلت العامة.  التجارة العامة والتوزيع 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 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 الغربية شقة بالدور الثالث - برج المجد - ميدان عبدربه - 

بجوار ميدان الشون -

941 - امباور اكس لمساحات العمل المشترك Empower-X شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86942 ورقم قيد  199388    مركز عام  عن تأجير مساحات العمل المشترك  

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات 

وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  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 القاهرة شقة 4 عمارة 5/و - مربع 1166 -مساكن شيراتون -

942 - ليالى الشام لمستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم 

ايداع    86979 ورقم قيد  199396    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط مستحضرات 

التجميل والعطور  - التوريدات العمومية  - 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  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 

القاهرة الدور الرضي - محل رقم 4 - عمارة 48 عمارات الفتح حي السفارات -

943 - فوفو للعناية بالبشرة شركة  رأس مالها 2,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86982 

ورقم قيد  199398    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة دون اجراء عمليات 

جراحية .  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 القاهرة الدور الرابع - 5/1ع - ش اللسلكى -

945 - الشركة الفريقية للزراعة البحرية Africa Agri and Aqua Culture شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    87029 ورقم قيد  199401    مركز عام  عن 

زراعة الساليكورنيا )الهليون البحرى( و زراعة الطحالب البحرية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 

الحيوانية و السمكية و السماد العضوى و استخراج الملح و الزيوت  والمستحضرات بانواعها و المكملت 

الغذائية  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 القاهرة 5 ش الفضل باب اللوق -
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946 - جينوا للتخطيط العمرانى GENWA شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    87033 ورقم قيد  199402    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة.  التطوير العقارى.  مقاولت اعمال التشطيبات والديكور.  تخطيط واقامة المناطق العمرانية 

وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات.  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 القاهرة 11 ميدان الفلكى -

947 - بالم بارتنرز للتخطيط العمراني Palm Partners شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    87035 ورقم قيد  199403    مركز عام  عن الستثمار العقارى .  المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة  السكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لغراض السكن غير الدارى  - 

شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية .  - شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى 

بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق ) كهرباء – مياه – صرف ( واعدادها  للبناء او بيعها بحالتها او بعد 

اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه والتجاريه والداريه والترفيهيه  لتمليكها او تاجيرها او 

اداراتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير  تخطيط واقامة المناطق العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق 

والخدمات  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 القاهرة الدور الثاني - مبنى رقم 36 - هليوبوليس جاردنز - شيراتون -
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944 - بلو لدر للتجاره blue ladder for trading شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    86992 ورقم قيد  199399    مركز عام  عن انشطة قانون 72:  -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  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات .  تجاره الجمله 

والتجزئه باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  -اقامة وتشغيل المراكز التجارية باحدي 

المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  انشاء او اداره او تشغيل المدارس  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

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

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت 

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

أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على  ال يقل مستوى الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه  الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائيه للمشروع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

جميع المستلزمات الطبية عدا الدوية   -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن  -اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المنتجات الغذائية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الجاهزة والمفروشات  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب والشبابيك واللوميتال  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الطوب السمنتى والطفلى فيما عدا خام السمنت  أقامه وتشغيل يخوت السفارى على ال يقل 

مستواها عن ثلثه نجوم  اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  

التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.  

-إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.  مشروعات السكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل 

لغراض السكن غير الداري , بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية ,سواء أقيمت في 

شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  -انشاء محطات تموين السيارات  انشطة خارج قانون 72:  -المقاولت العامه 

والمتكامله والمتخصصه  -شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق 

واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والوحدات السكنيه والتجاريه 

والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او لحساب الغير  -اقامة و تشغيل و 

ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات 

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  -مقاولت 

انشاء المستشفيات والمراكز الطبيه  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  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 القاهرة وحدة رقم 6 الدور الثالث مول 82,83,84 العبور الجديده-منطقة 2600 فدان

948 - احمد متولى للتسويق العقارى Ahmed Metwally Real Estate شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    87065 ورقم قيد  199407    مركز عام  عن - 

التسويق العقارى .  - 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 القاهرة عمارة 23 م 62 السكان القومى - الشروق -
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949 - زيفا للصناعات التجميلية Ziva Cosmetics شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    87081 ورقم قيد  199411    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل 

مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العلف السائلة و البودرات امام الجهات  المختصة و تصنيع 

كل ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد 

الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   * التعبئة والتغليف والتخزين 

لدى الغير  * تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة 

أنواعها واضافات  العلف ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما سبق لدى 

الغير.  * الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم خدمات الستعلم الميداني عن الشركات 

والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و  اجراءات الترخيص بها(.  * التصدير.  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 القاهرة 17 شارع طه حسين - النزهه الجديده -

950 - ايكو ترانزيت ايجيبت فور تكنولوجى Eco Tranzit Egypt For Technology شركة  رأس مالها 

4,000,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    87084 ورقم قيد  199412    مركز عام  عن 

تقديم كافة الستشارات فى مجال تقنية المعلومات )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 ( .  توريد أنظمة السوفت وير والهارد وير وأجهزة الحاسب اللى.  انتاج وتطوير كافة البرامج 

اللكترونية.  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 القاهرة شقة 24 - الدور الثانى - عمارة7/13 الشطر الثانى - زهراء المعادى -

951 - كنكة وسبرتايه لتقديم المشروبات والمأكولت Kanka & Sbrtaya شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    87099 ورقم قيد  199413    مركز عام  عن اقامة 

وتشغيل الكافتريات و الكافيهات لتقديم المشروبات )فيماعدا الكحولية ( و المأكولت .  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية.  تجارة البن .  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 القاهرة 77 شارع روض الفرج -
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952 - مصر سى اس ار للدراسات والبحاث العلمية Egypt CSR شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت 

فى   20-12-2022 برقم ايداع    87100 ورقم قيد  199414    مركز عام  عن اعداد الدراسات والبحاث 

العلمية والجتماعية .  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  نشر واصدار و توزيع 

الكتب.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  إدارة وتنظيم المؤتمرات والحفلت العامة 

والمعارض فيماعدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لكل معرض على حدة(.  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 القاهرة مكتب رقم L18 بالوحدة رقم 201 الطابق الثانى - عقار رقم 38 - حى الملتقى العربى -

شيراتون المطار -

953 - ان اند اس للستثمار الغذائي N&S شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    87150 ورقم قيد  199417    مركز عام  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017: استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. استزراع الراضي 

المستصلحة.  ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر. تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان 

ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم. تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة. تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو 

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص بحرية واستزراع سمكي تكاملي 

ومفرخات بحرية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز المواد الغذائية والوجبات الجاهزة . نشاط خارج قانون 

72 لسنه 2017: إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة. إقامة وتشغيل وإدارة وحدات الطعام المتنقلة. مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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 القاهرة 2 ميدان السماعيليه - الدور 

الرضى

961 - اكوا كير لغسيل السيارات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

87243 ورقم قيد  199429    مركز عام  عن تقديم خدمات غسيل السيارات بوحدة متنقلة .  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 

القاهرة شقة 22 - عمارة 101 -

962 - رفعت عبدالمرضي مبروك وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87244 ورقم قيد  199430    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية  اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )عدا خام السمنت(  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب الخشبيه والبواب 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعة 7 - منطقة 13 - مجاورة 1 -
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963 - المير الذهبى للفوم والبلستيك AlAMIR ELZAHABY شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت 

فى   21-12-2022 برقم ايداع    87245 ورقم قيد  199431    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الفوم والبلستيك.  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 القاهرة 12 شارع الخليفة المنصور -

954 - ابليت لتصميم التطبيقات اللكترونية Applet شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87232 ورقم قيد  199420    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  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 القاهرة الدور الثانى - 52 شارع 

الطيران الرئيسي امام مستشفى التأمين الصحى - عمارة عيادات

الطيران -

F-CONFIANCE COMPANY FOR  955 - اف-كونفيونس للمقاولت العامة والتوريدات

GENERAL CONSTRACTING AND SUPPLIES شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87235 ورقم قيد  199421    مركز عام  عن المقاولت العامة .  التوريدات 

العمومية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التصدير .  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 الغربية 36 ش الجسر - ابو صير -

Page 338 of 1616 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

980 - ايه كيه واى يلدز جروب للتصدير  AKY Yildiz Group شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   21-12-2022 برقم ايداع    87279 ورقم قيد  199451    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية.  التصدير.  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 القاهرة 24 شارع انابيب البترول - 

جسر السويس -

956 - جوانزوا لتعبئة وتصدير المحاصيل والفواكه الزراعية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87237 ورقم قيد  199423    مركز عام  عن تصدير الخضروات والفاكهه 

وكافة المحاصيل الزراعية المجمد والطازج  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

لسنة  . 2008  تعبئة وفرز المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية لدى الغير  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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  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 القاهرة الدور الول بالعقار رقم 66 شارع 104 من شارع 

ميدان التحاد -

957 - فايز مسعود جروب لتجارة السيارات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87238 ورقم قيد  199424    مركز عام  عن - تجارة السيارات والمقطورات والمركبات 

الكهربائية وقطع غيارهم  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 القاهرة محل رقم 3 باعقار رقم 4 - ش المنيب متفرع من ش محبوب - جسر 

البحر - الساحل -

958 - الشروق جروب لعمال التكييف شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    87240 ورقم قيد  199425    مركز عام  عن صيانة اجهزة التكييف  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 القاهرة مجاورة 15 

مجموعة 3 عمارة 3-
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959 - زاتس للمقاولت والتوريدات العمومية Zats شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87241 ورقم قيد  199426    مركز عام  عن -التوريدات العمومية بالخص 

توريدات الجهزه اللكترونيه وتوريدات مستلزمات العمال الكهربائية  المقاولت العامة بالخص مقاولت 

التيار الخفيف  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 القاهرة 13 ش النزهه -عمارات رابعه الستثماريه -

960 - جهاد علءالدين على وشريكها للتجارة والتصدير شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87242 ورقم قيد  199428    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا  -التصدير  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 المنوفية ش جمال عبدالناصر-المنطقة السابعه بجوار النادى الملكى -

964 - احمد واجب للستثمار العقارى والتطوير شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87246 ورقم قيد  199432    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - 

مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  - 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  النشطة خارج ق 72  - أعمال التشطيبات والديكورات  - التطوير العقارى  مع افراد حسابات 

ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 15 ش حسن المأمون - نموذج 

تى 2 - حي الواحه -

965 - واى بى أم لمستحضرات التجميل Y B M For Cosmetics شركة  رأس مالها 8,000.000 قيدت 

فى   21-12-2022 برقم ايداع    87248 ورقم قيد  199433    مركز عام  عن -التوريدات العمومية  -

توريد مستحضرات التجميل  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 القاهرة 25 ش عثمان بن عفان -شقة رقم 20 -

966 - احمد خالد محمد الزغل وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    87249 ورقم قيد  199434    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية  اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مواد البناء )عدا خام السمنت(  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب الخشبيه والبواب المصفحه  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 7ش ابن النفيس - المنطقة الثامنه -
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967 - مادن للصناعات الغذائية الحديثة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    87250 ورقم قيد  199435    مركز عام  عن : انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017  1-اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والمنتجات البلستيكية الخاصة بتعبئة المواد الغذائية والكرتون  

الخاص بتعبئة المواد الغذائية وتعبئة الضافات والمحسنات الغذائية وتصنيع السناكس والحلويات والمشروبات 

واليس  كريم والشيبسى وفرز وتعبئة وتبريد الحاصلت الزراعية وتعبئة منتجات طواحين الحبوب  2- اقامة 

وتشغيل مطحن لطحن الحبوب  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  -الستيراد و التصدير  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 .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار,  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 القاهرة مكتب 8 - الدور الرابع - مول الفاروق - الشروق -

968 - اعمال مصر للصيانة والتشطيبات الداخلية Aamal Misr شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87251 ورقم قيد  199436    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصه 

والمتكاملة .  - اعمال التشطيبات والديكورات .  - اعداد التصميمات الهندسية والديكورات الداخلية.  - اعمال 

صيانة المبانى .  التجارة العامة والتوزيع 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 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 

القاهرة 53 عمارات التعاونيات - ش افريقيا - الحى الثامن -

969 - سى اتش ار للستثمار العقارى C H R شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87252 ورقم قيد  199437    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنه 

2017  •الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

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

لسنة 2007 و  . مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008  •تخطيط وإقامة وتنمية 

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

اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد.  انشاء محطات تموين سيارات  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد الغذائية  . أنشطة خارج قانون 72 لسنه 2017  •اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم 

جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك أواي.  •اقامة وتشغيل مركز خدمه 

وصيانه السيارات.  •اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات.  •توريد وتوزيع 

المعسل  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة 82 مكرم عبيد -
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970 - جويوفا المحدودة Juyoufa co.,LTD شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87253 ورقم قيد  199438    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

.  بيع وشراء المنتجات والمحاصيل الزراعية والبذور والمواد الغذائية .  تقديم خدمات المعالجة الولية للبذور .  

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 القاهرة الدور الخامس - عمارة رقم 52 - بتشو امريكان ستى المعادى -

971 - ساره رفعت عبدالمرضى مبروك وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87254 ورقم قيد  199439    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد البلستيكيه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا خام السمنت والحديد  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب 

الخشبية والبواب المصفحه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 5 ش الصفا-المنطقة الولى -

972 - كاعوه للزراعات الحديثه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

87258 ورقم قيد  199442    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

لسنة  . 2008  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 القاهرة 5 ش محمد السادات -

973 - الشراق للنقل والخدمات اللوجيستيه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    87262 ورقم قيد  199444    مركز عام  عن النقل البرى البضائع.  - ول يتم مزاولة نشاط النقل 

البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( والمهمات  وخدمات النقل داخل 

القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم 

النقل البري الداخلي والدولي  تقديم الخدمات اللوجيستية .  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 القاهرة 15 حارة سليم -متفرع من 

شارع محمد محمود -

974 - اسماء رفعت عبدالمرضى وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87263 ورقم قيد  199445    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد البلستيكيه  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام السمنت والحديد(  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب الخشبية 

والبواب المصفحه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 72 ب شارع ابوبكر الصديق -المنطقة الثالثه -
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975 - ريباك للحلول الهندسية Repac For Engineering Solution شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87268 ورقم قيد  199446    مركز عام  عن 

- التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - اعداد التصميمات الهندسيه  - تقديم 

الستشارات الهندسيه )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 ( .  - الوساطه التجارية  

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 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  - مقاولت اعمال المبانى الحديثه والمتكامله والعمال 

اللكتروميكانيكيه والكهروميكانيكيه  - مقاولت اعمال التبريد والتكييف  - المقاولت العامه  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 

القاهرة مكتب 10-44 شارع احمد محمد ابراهيم من شارع عباس العقاد -المنطقه الثامنه -

986 - ابراهيم المهدى للمقاولت والتوريدات شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87346 ورقم قيد  199458    مركز عام  عن - المقاولت العامة.  - التوريدات العمومية.  - 

تقديم خدمات النظافة.  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 القاهرة 130 ش حسن سلمه - التجاريين -جسر السويس -

Almiral Industrial Construction & 976 - الميرال للنشاءات الصناعية والهندسية المحدودة

Engineering-LLC  شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

87269 ورقم قيد  199447    مركز عام  عن المقاولت العامة  المقاولت المتخصصة و المتكاملة  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  تجارة 

وتوريد مواد البناء  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

تقديم خدمات التسويق  الشراف الفنى للنشاءات الصناعيه والهندسية  إقامة المزارع السمكية .  تربية جميع 

أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية 

جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  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 القاهرة شقه 2 الدور 

الرضى عمارة 11 شارع السادات -الحى 4-مدينة الشروق 2 -
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977 - سوفيا تريدنج كومبانى SOFYA TRADING COMPANY شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87273 ورقم قيد  199448    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة 

محطات الوقود وخدماتها وبيع الزيوت البترولية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  

التوريدات العمومية.  التصدير .  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 القاهرة نموذج 14 - الدور الرابع - مبنى 2 - شرق الوتو 

ستراد - برج ايليت - زهراء المعادى -

978 - هاني مصطفى للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 15,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

ايداع    87274 ورقم قيد  199449    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - توريد مستحضرات التجميل والمنظفات الصناعية والمطهرات ومنتجات العنايه 

الشخصيه  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 القاهرة وحدة 24 - الدور الثامن - 1ش صالح حبيب - من ش حسانين دسوقي - حدائق المعادي -

979 - آلورا لمستحضرات العناية بالبشرة Alora For Skin Care شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   21-12-2022 برقم ايداع    87278 ورقم قيد  199450    مركز عام  عن - تصنيع مستحضرات 

تجميل وعناية بالبشره والعطور والزيوت لدى الغير  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التصدير  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 القاهرة وحده ادارية رقم 153 عقار رقم 2 عمارات اول مايو طريق النصر -

981 - امديست ماركت Amidst Market شركة  رأس مالها 19,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87281 ورقم قيد  199452    مركز عام  عن - التوريدات الزراعيه  - خدمات مكافحة الفات  

- اعمال تصميم وتنفيذ اللند سكيب سواء هارد سكيب او سوفت سكيب  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  * تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى شأن 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  - توريد وتركيب اشجار ونباتات الزينه  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 القليوبية شقه بالدور الثالث عقار 12 شارع الحريه -

شبرا الخيمه -بهتيم -
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982 - ام ايه إس للصناعات الهندسية والكيميائية والتنمية العمرانيه  M A S شركة  رأس مالها 

50,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87287 ورقم قيد  199453    مركز عام  

عن : نشاط من داخل قانون 72 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 فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

لسنة  . 2008  - تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  

- تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج  الوادي القديم (.  - اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانيه الجديده  - تجاره الجمله والتجزئه للخشاب ومنتجاتها والم دى اف بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانيه الجديده  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  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه والكيماوية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئة وتغليف المواد الغذائية والعصائر والمركزات  - اقامة وتشغيل مصنع لخلط الخرسانه وتصنيع الطوب 

والبلدورات ومواد البناء )فيما عدا خام السمنت(  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللوحات الكهربائية ولوحات 

التليفونات  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس الجاهزة  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الخشاب والم دى اف  - مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, 

بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن  خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  - 

مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  : نشاط من خارج قانون 72 

لسنة 2017  - التطوير العقارى  - تنسيق الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(  -اقامة و تشغيل و ادارة 

المطاعم و الكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى  

• مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 

المنوفية مكتب رقم 1 - قطعه 69 محور المنطقه 9 -

983 - المخاء للشحنALMOCHA SHIPPING شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87336 ورقم قيد  199455    مركز عام  عن - الشحن والتفريغ والنقل البرى 

للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود  وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد ??  القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص بمزاوله النشاط من 

الهيئة العامة للطرق و الكبارى والنقل البرى مع الخذ فى  العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة 

النقل السياحى أو الرحلت  - تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن البحرى والجوى للبضائع  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 

القاهرة 1 عمارات شباب المهندسين -طريق النصر -
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984 - ان اس ار البرارى للتجارة شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

87338 ورقم قيد  199456    مركز عام  عن تجارة وتوريد الخيوط ومستلزمات التريكو.  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 

القاهرة 120 ش الزهر -

989 - اليوم للصناعات الغذائية Alyoum Food Industries Company شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87356 ورقم قيد  199461    مركز عام  عن 

: انشطة من داخل قانون 72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز الخضراوات والفواكه الطازجة والمجمده 

والبسكوت والمكرونة و المعجنات  ومنتجات اللحوم والدواجن و منتجات اللبان والعصائر و اليس كريم و 

الدواجن المجمده والمجازر والحلويات بكافة  انواعها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البلستيك والكرتون 

للمنتجات الغذائية.  تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية الطازجه والمجمده والسماك المجمده بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية  الجديدة.  : انشطة من خارج قانون 72  - توريد المواد الغذائية المطهية والغير مطهية 

والطازجه والمجمدة والسماك المجمدة.  - تصدير المواد الغذائية بكافة انواعها جافة وطازجة .  -استيراد المواد 

الغذائية بكافة انواعها جافة وطازجة.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  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 القاهرة 261 شارع التسعين الجنوبى - الحى الثانى - المنطقة الولى - التجمع الخامس -

990 - نيدز اب لخدمات التوصيل Needs App شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87359 ورقم قيد  199463    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  خدمات توصيل الطلبات )الدليفرى(.  "ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أوالبضائع )

الداخلى – الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى  أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين 

واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى  والدولى"  بيع المنتجات الغذائية 

والوجبات السريعة والمأكولت والملبس والكسسوارات والمستلزمات الطبية )فيما عدا الدوية(  واللحوم 

والدواجن والخضروات والفاكهه وزهور الزينة.  تحصيل الفواتير والديون )دون التخصيم(.  الوساطة التجارية.  

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 القاهرة شقة رقم 1001 - الدور الول علوى - عقار رقم 7 - شارع 106 - ميدان التحاد -
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985 - بولس جرجس اقلديوس وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87342 ورقم قيد  199457    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 

2017  • استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  • استزراع الراضي 

المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

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

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

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

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  • تربية الخيول.  • 

المزارع السمكية  • الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  - انشاء او اداره او تشغيل المدارس  - 

تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :  - حفر آبار المياه والبار غير العميقة 

اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.  - 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 و التصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم 

التكنولوجي .  - أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها  .  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - مشروعات البحث والتطوير العلمي 

من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) 

مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف التقاوى والحاصلت 

الزراعية وتصنيع وتعبئة وتغليف السمدة والمخصبات  الزراعية والعلف الزيوت والعطور ومستحضرات 

التجميل والعناية الشخصية.  - تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للحاصلت 

والسمدة والمبيدات الزراعية  ونباتات الزينة والزيوت والعطور ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية 

والمواد الغذائية والمكملت الغذائية  والمستلزمات الطبية عدا الدوية والجهزة الكهربائية والدوات المنزلية 

والمكتبية والبذور والتقاوى والعلف  ومكوناتها.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  - 

إقامة وتشغيل معامل زراعات النسجة النباتية والصوب الزراعية والمشاتل ومزارع الطحالب.  - التصدير  - 

التوريدات العمومية  - المقاولت العامة والمتكاملة  - إصدار النشرات العلمية الغير دورية  - إقامة تشغيل وإدارة 

مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  - تنظيم المعارض )عدا السياحية( و المؤتمرات و الحفلت 

العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حده  - انشاء وتشغيل مركز متخصص لتدريب 

للطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصة والتدريب على النطق وتعليم لغة  التخاطب )فيما ل يجاوز مرحله 

التعليم الثانوي(.  - 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 

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

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  - إعداد دراسات الجدوى للمشروعات.  - القيام بأعمال تنسيق وصيانة 

وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

25 ش حسن على حسن -
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987 - إيجيبت انجينيرنج لتوريد المهمات شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87348 ورقم قيد  199459    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وبالخص تجارة الجهزة والدوات والمعدات الكهربائية و الميكانيكية  والمقاولت العامة والمتكاملة 

والمتخصصة  مقاولت أعمال الساسات والنشاءات المعدنية ومقاولت وأعمال مهابط الطائرات والنفاق 

والطرق و الكبارى وأعمال  السكك الحديدية وأعمال محطات وشبكات المياة ومحطات الرى ومحطات رفع 

ومعالجة المياه ومقاولت العمال البحرية  والنهرية واعمال التكريك واعمال حفر البار ومقاولت العمال 

الكهروميكانيكية واللكترونية واعمال شبكات التيار  الخفيف  توريد وتركيب المصاعد والسللم والمشايات .  

صيانة المبانى والمنشأت  تصميم أو إنشاء أو ادارة أو تشغيل أو استغلل أو صيانة خطوط السكك الحديدية 

وخطوط المترو بالداخل والخارج.  القيام باعمال تنسيق الحدائق ) اللندسكيب(  توريد المهمات  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

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

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة   2008.  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة  1982 فى شأن سجل 

المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة  غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين  المنظمة 

لهذا الغرض .  وتقديم الستشارات الدارية والهندسية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية  والستشارات والدرسات 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 (  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 القاهرة تقسيم اللسلكى- عقار 16 و/ 

4- المعادى قسم البساتين

988 - الستدامه لللكترونيات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

87351 ورقم قيد  199460    مركز عام  عن إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف 

مصادرها  صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  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 

القاهرة 901 ش بورسعيد -

991 - توكانو لستئجار و إيجار الطائرات شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87362 ورقم قيد  199464    مركز عام  عن تأجير واستئجار الطائرات فيماعدا التأجير 

التمويلى .  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 القاهرة وحدة رقم 15 الدور السابع- عقار رقم 20 - شارع السيد زكريا خليل - مربع 

1130

مساكن شيراتون -
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992 - إيفنتو للتصميم المعمارى Evento Designs شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87364 ورقم قيد  199465    مركز عام  عن مقاولت اعمال التشطيبات 

والديكور .  الشراف على تنفيذ مشروعات 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 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 

القاهرة عمارة رقم 85 - منطقة رقم 51 - حى اسكان الجامعه المريكية -

993 - أفراس للتجارة والتصدير AFRAS For Trading and Export شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87556 ورقم قيد  199655    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  تجارة مواد البناء  •الدعاية والعلن.  القيام بأعمال التشطيبات  التصدير  

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 القاهرة وحده رقم 6 الطابق الول بلوك 93 - القطعة رقم 8936 - منطقة س - الهضبه العليا - ش

طلئع المستقبل -

994 - الجوهرى للتشيد والبناء شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

87558 ورقم قيد  199657    مركز عام  عن المقاولت العامة و المتخصصة والمتكاملة.  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 

المنوفية الدور الثانى - 9 حارة جبر - شارع السلخانه القديمه بجوار الساحه الشعبيه -

995 - بياند تريد للتجارة والتوريدات العامة Beyond Trade شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87561 ورقم قيد  199658    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  - التصدير  - التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى 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.  - المقاولت العامة  - مقاولت أعمال الديكور والتشطيبات  - اعداد التصميمات الهندسية 

وتنفيذها  - صيانة المبانى والمنشأت  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 القاهرة 6 ش السماعيلية - زهراء مدينة نصر متفرع من 

ش الميثاق - الدور الثانى - برج النخيل -
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996 - نيو ستب للوساطة العقارية New Step For Real Estate Brokerage شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87562 ورقم قيد  199659    مركز عام  عن 

التسويق العقارى.  تسويق المنتجات.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا.  التوريدات العمومية.  الوساطة العقارية.  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 القاهرة حجرة رقم 3 - شقة رقم 1 - 

الدور الرضى - عمارة 164 - منطقة 7 - الحى الول - التجمع

الخامس -

997 - أنفيست كى للتطوير العقارى  Invest Key For Development شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87564 ورقم قيد  199661    مركز عام  عن 

التطوير العقارى.  بيع وتأجير الوحدات السكنية والدارية.  إدارة المشروعات.  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  صيانة 

المبانى والمنشآت.  الشراف على تنفيذ المشروعات.  التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة حجرة رقم 2,1 - شقة رقم 1 - الدور الرضى - عمارة 164 - منطقة 7 - 

الحى الول -التجمع الخامس -

998 - ادنو لدارة المشروعات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

87565 ورقم قيد  199662    مركز عام  عن إدارة المشروعات وعلى الخص المشروعات الزراعية 

والعقارية  التصدير  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 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 القليوبية القطعة رقم 10028 خط 8 شمال جمعية احمد 

عرابى التعاونية الزراعية 8

العبور الجديدة -

999 - إيه إم لصيانة المبانى والمنشات A.M شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87570 ورقم قيد  199665    مركز عام  عن - تقديم خدمات صيانة المبانى والمنشات.  - 

اعداد التصميمات الهندسية.  - الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل.  - 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 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 القاهرة 46 ش البارون سيتى -
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1000 - محمد صبحى احمد على وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87584 ورقم قيد  199667    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد البلستيكيه  

-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  -اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مواد البناء عدا خام السمنت والحديد  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب الخشبية والبواب 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 

12 ش ابوبكر الصديق-المنطقة الولى -

1001 - تولو ديمتو روست ماسترز لتجارة البن TULU DIMTU ROASTMASTERS شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87596 ورقم قيد  199671    مركز عام  عن 

التوريدات العمومية.  تجارة البن.  إدارة الكافيهات.  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 القاهرة 5 شارع مسجد قباء - مدينة قباء - جسر 

السويس - السلم اول -

1002 - الشجرة لمستحضرات التجميل Tree Cosmetics Company شركة  رأس مالها 10,000.000 

قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87598 ورقم قيد  199672    مركز عام  عن تجارة وتوزيع 

وتسويق مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية)عدا الدوية( والزيوت الطبيعية والتصنيع لدى الغير  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 القاهرة شارع 151 - الدور 12 عمارة 4 -

1003 - فيا ستارز للخدمات اللوجستية Via Stars For logistics Services شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87600 ورقم قيد  199673    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة  التوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا 

لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  تقديم 

الخدمات اللوجستية من الشحن البحرى والجوى والتفريغ للبضائع والتوكيلت الملحية والتخليص الجمركي  

التسويق لكافة السلع والمنتجات المسموح بها قانونا  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 القاهرة المشروع السويسرى )ب( الحى العاشر-عمارة 

3 ب شقة 13 -
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UNI SAFE GREEN TECHNOLOGIES  1004 - يونى سيف جرين تيكنولوجيز لنظمة البيئة

FOR ENVIRONMENTAL SYSTEMS شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87606 ورقم قيد  199674    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة ومقاولت العمال الهندسية  -التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  -توريد معدات السلمة واطفاء الحريق والنظمة 

الكهروميكانيكية ومعدات الحفاظ والحماية على البيئة بجميع أنواعها  . والصيانة المتنقلة لما سبق. مع مراعاة 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  -إقامة وتشغيل وإدارة المخازن )عدا مخازن 

الكيماويات الخطره(  تقديم الستشارات فى مجال البيئة والنظمة البيئية )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 ( .  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا   للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.  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 11 شارع ابراهيم عثمان من شارع شهاب - المهندسين

 Elhadary General Trading Exporting Company 1005 - الحضرى للتجارة العامة والتصدير

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87621 ورقم قيد  199676    

مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التصدير.  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 القاهرة 53 شارع 

ابوداود الظاهرى - اول -
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1006 - يال كار للتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

87644 ورقم قيد  199678    مركز عام  عن النقل البرى للركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات  ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع)الداخلى-الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او  

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي.  التسويق اللكترونى عبر النترنت  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من 

أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و 

التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- 

إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات 

نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  

الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

علي ترخيص من الجهات  المعنية  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه 

واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من 

صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  التجارة العامة 

والتوزيع 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 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 القاهرة 14 ش على باشا ابراهيم - 

الدور الول-بجوار قسم الدرب الحمر -

1007 - اللذقيه للستثمار و الخدمات اللوجيستيه شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87650 ورقم قيد  199680    مركز عام  عن -الستثمار العقارى .  -تقديم 

الخدمات اللوجيستيه من التخليص الجمركى  -الشحن البحرى للبضائع  -اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و 

المستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة غيما عدا تخزين الدويه  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 القاهرة قطعه 175 - القطاع الثانى -

مركز المدينه -التجمع الخامس
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1008 - الهاشمية لنشاء المباني الذكية Alhashimyah شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    87662 ورقم قيد  199682    مركز عام  عن - الستثمار العقارى  - 

المقاولت العمومية  - مقاولت انشاء المباني الذكية  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 البحر الحمر شقة 1 - الدور الرضي بالعقار الكائن 

بجوار مسجد النوار - ش/ كافتيريا دي حكايه - الحياء

-

1009 - هانى صلح الدين للتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-21 

برقم ايداع    87664 ورقم قيد  199683    مركز عام  عن •التجارة اللكترونية عبر النترنت.  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 القاهرة عماره 8 /2  الدور السابع - ش النصر - المعادى الجديدة - -

DATES AND CO FOR AGRICULTURAL  1010 - دايتس اند كو للستصلح الزراعى

RECLAMATION شركة  رأس مالها 6,400,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    

87681 ورقم قيد  199684    مركز عام  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

لسنة 2008  .  تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.    

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو 

اللحوم.  اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع ونعبئة وتغليف كافه الحاصلت الزراعية و الموالح و 

العشاب الطبيه و  العطريه و الخضراوات و الفاكهه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئه و تغليف التمور و 

المواد الغذائيه و العصائر الطبيعيه و اللبان و منتجات اللحوم  الستيراد و التصدير  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 .  التوريدات العموميه  تقديم الستشارات الهندسيه الزراعيه )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 ( .  تنظيم الدورات التدريبيه  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 القاهرة مجموعه 123 - عماره 16 - 

شقه 12

1015 - ايه ام اند ام ام للمقاولت والتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    87844 ورقم قيد  199689    مركز عام  عن تجارة وتوريد مواد البناء.  المقاولت العامة.  

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  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 القاهرة 14 شارع عزيز خليل -
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TABREED CAPITAL MED FOR 1011 - تبريد كابيتال ميد لخدمات البنية التحتيه والتبريد المركزى

INFRASTRUCTURE AND CENTERAL COOLING SERVICES  شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87727 ورقم قيد  199685    مركز عام  عن 

نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: مشروعات خفض وإزالة الكربون.   أنشطة إقامة البنية التحتية الخضراء 

وحفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية.   أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات 

الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.   إدارة المنطقة الصناعية 

وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.   إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, وفقا    للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن. نشاط خارج 

قانون 72 لسنه 2017 :  إقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات التبريد المركزي.  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة 9 ش شجرة الدر

1012 - ساكس للضيافة والمطاعم Saks Hospitality and Restaurants شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87838 ورقم قيد  199686    مركز عام  عن 

-اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع 

أنواع  المأكولت والحلوى الشرقية والغربية و التيك اواى وتقديم خدمات الضيافة )الكاترينج(  -- التجارة العامة 

و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات العمومية وعلى الخص للمواد الغذائية  -حق استغلل 

العلمات التجارية )الفرانشايز(  -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  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 القاهرة 3 ش الشهيد محمد الشيبانى -

الدور الرابع - الماظة -

1013 - مينوفا للتصميمات الهندسية MINOVA شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87839 ورقم قيد  199687    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصه 

والمتكاملة  -التوريدات العمومية  -اعداد التصميمات الهندسية  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 القاهرة رقم 16 ش الخرطوم -

1014 - بيت السمر للنتيكات Beit Alsamar For Antiques شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت 

فى   22-12-2022 برقم ايداع    87842 ورقم قيد  199688    مركز عام  عن تجارة التحف والنتيكات 

والمشغولت الخشبية والمعدنية واللوحات الفنية.  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 القاهرة فيل 34 - جنوب الكاديمية - التجمع الول -
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1016 - ويزدم للتدريب Wisdom Training شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    87847 ورقم قيد  199690    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية 

الموارد البشرية.  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 القاهرة 9 شارع ابراهيم الخليل احمد عصمت - جسر السويس -

1017 - زنادو لتنظيم المؤتمرات والتوريدات شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    87848 ورقم قيد  199691    مركز عام  عن إقامة وتنظيم وإدارة المؤتمرات والندوات  تنظيم 

الدورات التدريبيه  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 الغربية الدور الخامس - برج زهانه الداري - شارع 

الجيش مع ش الويشي -

1018 - هيبو للدعاية والعلن Hippo Advertising agency شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   22-12-2022 برقم ايداع    87851 ورقم قيد  199692    مركز عام  عن - الدعاية والعلن بكافة 

الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - التجارة العامة 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 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 القاهرة 8 و/ 4 - ش/ حسن نصار متفرع من ش/ النصر - تقسيم اللسلكى -

Pentacore For Trade Construction and  1022 - بنتاكور للتجارة والمقاولت والتسويق العقارى

Realestate Marketing شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

87860 ورقم قيد  199697    مركز عام  عن - التسويق العقارى  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا  - التوريدات العمومية  - المقاولت العامه  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 القاهرة 23 ش طه حسين -

1023 - تامر ابراهيم عبد الحليم حسن و شريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87862 ورقم قيد  199699    مركز عام  عن  نشاط داخل ق 72 :  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   نشاط خارج ق 72 :  التسويق العقارى  مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة عماره 

2- اللوتس الجنوبيه -منطقه 7- امام نادى رويال الرياضى - التجمع الخامس -

1027 - محمد صبحى احمد على و شريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    87875 ورقم قيد  199703    مركز عام  عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المواد البلستيكيه  

اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه  اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج  اقامه و تشغيل 

مصنع لتصنيع مواد البناء عدا خام السمنت و الحديد و الصلب  اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع البواب الخشبيه 

و البواب المصفحه  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 127 ش ابو بكر الصديق - المنطقه الرابعه -
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1019 - تى جيتس للتحول الرقمى T Gates For Digital Transformation شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87853 ورقم قيد  199693    مركز عام  عن : -

انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  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 نقل 

وتداول البيانات.  • تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.  • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات  المعنية.  • إقامة أو 

إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  

ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل 

التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  • 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.  : -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  توريد 

وتركيب اجهزة الحاسب اللى ومستلزماتها.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

على حدة.  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 القاهرة الدور 12 - ع 4 - شارع 151 -

1020 - مواصله للنقل الجماعى الذكى Musla شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87857 ورقم قيد  199695    مركز عام  عن النقل البرى الجماعى للركاب 

باستخدام تكنولوجيا المعلومات  وليتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب و البضائع و المهمات وخدمات النقل 

داخل القطر المصرى أو خارجه ال بعد ??  القيد بسجل الناقلين و استخراج التراخيص بمزاوله النشاط من الهيئة 

العامة للطرق و الكبارى والنقل البرى مع الخذ فى  العتبار بأن الهيئة ل تمنح تراخيص مزاولة انشطة النقل 

السياحى أو الرحلت  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 المنوفية عقار رقم 99 شارع طلعت حرب - البر الشرقى -

1021 - بريكلين للوساطه العقارية BRICKLANE شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87859 ورقم قيد  199696    مركز عام  عن التسويق العقارى .  الوساطة 

العقارية .  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 القاهرة وحدة N17 -الدور الثانى - 53 مول كابيتال - الحى الول - التجمع الخامس -
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1024 - فارما توب للمستحضرات الصيدلنية Pharmatop شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87866 ورقم قيد  199700    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل الدوية 

البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستحضرات الدوائية والمستلزمات والجهزة  الطبية والمحاليل 

الطبية بمختلف انواعها والمكملت الغذائية والغذية الطبية الخاصة والعشاب الطبية ومستحضرات  التجميل 

والمطهرات والمبيدات والعشاب الطبية والغذية الطبية والعلف السائلة والبودرات والبرمكسات  

ومستحضرات معهد التغذية وهيئة سلمة الغذاء وهيئة الدواء المصرية امام الجهات المختصة والتصنيع لدى 

الغير لكل  ما سبق.  • التوريدات العمومية.  • استغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  • إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  • تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل 

بكافة أنواعها.  • اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  • 

التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير.  • تجارة وتوزيع مستخلصات الزيوت والعطور ومستلزمات الخيول 

والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها واضافات  العلف والفيتامينات والمعادن الدوائية ومنتجات العناية 

الشخصية والصحية والمنتجات الورقية والقطنية وتصنيع كل ما  سبق لدى الغير.  • الهندسة الوراثية في 

المجالت النباتية والحيوانية.  • الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  • 

التعليم عن بعد.  • إدارة المشروعات )مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و شروط  واجراءات الترخيص بها(.  • تجارة وتوزيع وتسويق الجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيعها 

لدى الغير.  • التصدير والتوكيلت التجارية  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 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 .  • تجارة وتوزيع الخامات الدوائية بكافة أنواعها.  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 القاهرة 1 شارع مبارك من شارع 

فاروق ابو موسى - محمد نجيب -

1025 - اكانوفا التجارية Acanova Trading شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87872 ورقم قيد  199701    مركز عام  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية.  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  التوريدات العمومية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  إدارة المشروعات.  

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 القاهرة قطعة رقم 6197 - محل رقم 2 - الهضبة الوسطى -

1026 - ازول للعلف الحديثة Azolla Modern Feed شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87874 ورقم قيد  199702    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع الحاصلت الزراعية والعلف  التصدير  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 القاهرة 91 شارع جسر السويس -
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1028 - خليج السويس للمبانى الذكية شركة  رأس مالها 50,000,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

ايداع    87877 ورقم قيد  199704    مركز عام  عن المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  مقاولت انشاء المبانى الحديثة.  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 القاهرة 57/ 10شارع التسعين الجنوبى 

- منطقة اللوتس - التجمع الخامس -

1029 - ايه - اى - ام لتجارة السياراتAIM شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    87880 ورقم قيد  199705    مركز عام  عن تجارة 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 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 القاهرة 82 ب شارع 

عبدالعزيز فهمى -

1030 - فانيليا للصناعة والتنمية Vanilya Industry And Development شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87884 ورقم قيد  199706    مركز عام  عن : 

انشطة من داخل قانون 72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.  - اعداد الدراسات القتصادية 

والتخطيطية للمنطقة الصناعية .  - اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات .  - 

التسويق والترويج لراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية 

.  - إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها.  - أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية 

ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  والدارية للمصانع.  اقامه وتشغيل 

المراكز التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )المناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي القديم (.  : انشطة من خارج قانون 72  - اقامة 

و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 3 شارع مكرم عبيد -

1031 - ليد ابيليتى للستشارات Lead Ability Consultancy شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت 

فى   22-12-2022 برقم ايداع    87892 ورقم قيد  199708    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  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 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 القاهرة 85 شارع 9 -
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1032 - رشدى للستثمار العقارى والستشارات الهندسية شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87896 ورقم قيد  199709    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  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  - تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  

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

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

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  النشطة خارج ق 72  - تقديم الستشارات الهندسية )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 فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته  التنفيذية(  - 

المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  - التطوير العقارى  - شراء وبيع وتأجير وأمتلك الراضي بهدف 

تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامة المنشأت عليها واقامة المبانى 

والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تأجيرها او ادارتها او  استغللها لحساب الغير  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة العقار رقم 23 - ش/ فتح ل 

رفعت -الحي السابع -

1033 - عمرو رضا السعيد الخبيرى عامر وشركاه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87898 ورقم قيد  199710    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية .  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المعدات الهندسية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البتروكيماويات.  اقامة وتشغيل مطبعة.  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  اقامه وتشغيل المراكز التجاريه وسلسل 

المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  انشاء محطات تموين السيارات  تخطيط وإقامة وتنميه 

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

إقامة المزارع السمكية .  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 5- إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة 

الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم  )b.o.t( سواء كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات 

تنظيم انتظار السيارات بنظام .b.o.t : انشطة من خارج قانون 72  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  - 

انشاء وتشغيل محطات الخرسانة الجاهزة المتنقلة.  - اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن 

الكيماويات الخطرة .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 391 شارع صالح جودت - متفرع من شارع التسعين - النرجس 2 - 

القاهرة الجديدة - أول -
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1034 - احمد حشمت همام عطية ا وشركاه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87899 ورقم قيد  199711    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جمع انواع المواد الغذائية والمسليات والحلويات والعصائر .  : 

انشطة من خارج قانون 72  التصدير .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة الغربية نفيا - بجوار مصنع كوكاكول - ميت حبيش القبلية -

1035 - إيجيبت أكريلك كاست Egypt Acrilik Cast شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87902 ورقم قيد  199712    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الواح الكريلك ومشتقاته  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 القليوبية 1 ش الشرقاوية-البحرية-امام كوبرى الثلجه -

1036 - فى -اس -دى للتصميمات الهندسية VSD-Design-Engineering شركة  رأس مالها 

60,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87905 ورقم قيد  199713    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 في مجال الوراق المالية 

المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد التصميمات الهندسيه  

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 القاهرة 2 عمارات المدفعيه - بجوار سيتى ستار-

1037 - ام ار ام لتجارة السيارات M R M شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    87908 ورقم قيد  199714    مركز عام  عن تجارة السيارات المستعملة  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 

القاهرة جراج اسفل العقار رقم 28 ش الشيخ عبدالوهاب خلف -

1038 - ريفال للنشاءات Rival شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

87911 ورقم قيد  199715    مركز عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  القيام بأعمال التشطيبات  

إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

لسنة  . 2008  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 القاهرة 18 ش ابو زيد -
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1039 - ناشيونال للمحتوى اللكتروني NATIONAL شركة  رأس مالها 25,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87914 ورقم قيد  199716    مركز عام  عن -إنتاج المحتوى اللكتروني 

بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  -إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -أعمال 

التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  -أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل 

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.  -النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  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 القاهرة 21 د وحدة رقم 22 - مشروع 

سما القاهره - بجوار النساجون الشرقيون - دائري القطامية -

1040 - بي & ال & دي لعمال التشطيباتB and L and D شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87919 ورقم قيد  199717    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصه 

والمتكامله  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  استغلل العلمات التجارية 

)الفرنشايز(  البيع بالعمولة  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 القاهرة 1ش المشتل - كورنيش المعادي -

Egypt For Holistic And  1041 - ايجيبت فور هوليستيك اند ميديكال توريزم للسياحة العلجية

Medical Tourism شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87958 

ورقم قيد  199718    مركز عام  عن تسويق وادارة برامج الرعاية الصحية  تقديم الستشارات التسويقية 

والفندقية )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 ( .  اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات 

والمراكز الطبية والعلجية فى جميع  التخصصات لعلجهم وكل ما سبق ل يشمل نشاط الوساطة فى التامين.  

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 القاهرة 15 شارع المؤرخ احمد رفعت-النزهة الجديدة -

1042 - زولى للستثمار والتسويق العقارى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    87959 ورقم قيد  199719    مركز عام  عن الستثمار والتسويق العقارى .  -شراء و بيع و 

تاجير و اقامة الوحدات الدارية و السكنية  -التصدير  -التوريدات العمومية  -تأجير واستئجار السيارات عدا 

التأجير التمويلى والليموزين  -مقاولت اعمال الديكورات والتشطيبات  -ادارة الصول العقارية  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  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 رقم 10 بالدور الرابع 28 ش المهندس محمد 

حسن حلمى جزيرة العرب سابقا-المهندسين-

قسم العجوزه
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1043 - بوليفارد للستشارات الهندسية Boulevard For Engineering Consultancy شركة  رأس 

مالها 2,000,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87961 ورقم قيد  199720    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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  التسويق 

العقارى.  التطوير العقارى.  مقاولت اعمال التشييد والبناء.  التوريدات العمومية.  المقاولت العامة.  تشغيل 

وإدارة معامل تحليل التربة والخرسانة.  اعمال الختبار والتحليل الفيزيائى والجولوجى.  إعداد التصميمات 

الهندسية.  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  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 القاهرة عمارة 7 - مجموعة 66 - 

الرحاب -

1044 - السلوى جروب لتجارة المواد الغذائية شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-12-22 

برقم ايداع    87962 ورقم قيد  199721    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية  - تجارة وتوزيع المواد الغذائية  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 القاهرة 12 ش ابراهيم عبدالرازق -

S E For Consulting And Real Estate  1045 - اس اى للستشارات والتسويق العقارى

Marketing شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87965 ورقم قيد  

199722    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 في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 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 و 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة فيل 4 - بلوك 10014 -المجاورة 10 -التجمع 

الول-

1046 - موون جروب للتوكيلت الملحيه شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

ايداع    87967 ورقم قيد  199723    مركز عام  عن تقديم الخدمات اللوجيستيه من التخليص الجمركى و 

تفريغ البضائع  الشحن البرى و الجوى للبضائع  التوكيلت الملحيه  التوريدات العمومية  تقديم خدمات النظافه  

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  صيانة آبار البترول وتنشيطها.  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 القاهرة عماره 2 مكرر -عمارات 

الوقاف - الدور الثانى- شقه 2-
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1047 - اس اى سى للتجارة شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

87970 ورقم قيد  199725    مركز عام  عن التسويق اللكترونى عبر النترنت  التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا لكافة المنتجات والبضائع والستهلكية  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية  تصميم وادراة المواقع اللكترونية والمنصات اللكترونية المختلفه  إقامة وتنظيم المعارض 

فيما عدا المعارض السياحية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على  حدة(والحفلت العامه .  

التصدير  تصميم الملبس  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 القاهرة 11 الدور الخامس فوق الرضى -العقار المقام على القطعه رقم 5 

مربع 1135 -شيراتون -

1048 - المشارق للخدمات الطبية Almashareq For Medical Services شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87972 ورقم قيد  199726    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل مركز طبى متخصص فى الشعة والتحاليل الطبية  اقامة وتشغيل العيادات الطبية  إقامة وتشغيل 

المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  ادارة الصيدليات  تقديم 

الستشارات الطبية )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 ( .  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا )بالخص تجارة وتوزيع الدوية والمستلزمات الطبيةو مستحضرات  التجميل (  - 

التوريدات العمومية  اقامة وتشغيل المراكز الطبية المتخصصة  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 القاهرة عماره 101 د-امتداد النرجس -

UPFINITY For Social Media  1049 - ابفينيتى لخدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الجتماعى

Applications Development & Management شركة  رأس مالها 90,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87973 ورقم قيد  199727    مركز عام  عن برمجة الرقائق اللكترونية.  

تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية )النترنت(.  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.  خدمات تطوير وادارة مواقع التواصل الجتماعى.  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 القاهرة عمارة 4 - شارع سيد زكريا - شيراتون -

1050 - مساندة للتسويق Mosanada شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

ايداع    87975 ورقم قيد  199728    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

تسويق وبيع كافة المنتجات  التجارة اللكترونية عبر النترنت  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 القاهرة 19 ش احمد كمال من ش احمد 

بدوى -
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1051 - سيف للتطوير العمرانى شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

87976 ورقم قيد  199729    مركز عام  عن المقاولت العامه  التوريدات العمومية  التجاره العامه فيما هو 

مسموح به قانونا  تقديم الخدمات اللوجيستيه من التخليص الجمركى و تفريغ البضائع  الشحن البحرى للبضائع  

التطوير العقارى  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 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 القاهرة -عماره 24 - البارون سيتى -

1052 - ايه بى ابس لتطوير التطبيقات AB APPS for Application Development شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87977 ورقم قيد  199730    مركز عام  عن 

برمجه وبيع برامج واجهزة كمبيوتر  -أعمال تصميم وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها.  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 القاهرة 6ش حسن يسرى -

MAMESCO For Materials and Metallurgy  1053 - ماميسكو للحلول الهندسية للمواد والمعادن

Engineering Solutions Company شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    87979 ورقم قيد  199732    مركز عام  عن - تصميم وتركيب منتجات 

حديدية ومنشآت معدنية وخزانات وصوامع واوعية ضغط معدنية واوناش علوية و سقالت و  شبك و ارضيات 

معدنية و اغطية واسقف معدنية بانواعها و مشغولت استانلس وحديدية بكل انواعها و قطع غيار حديدية  

ومكانيكية و اعمدة انارة والواح الطاقة الشمسيه وشبكات التصالت و ابراج حديدية و مكونات محطات الطاقة 

الشمسية  والرياح واعمال الدهانات و اسطمبات لزوم الماكينات و معدات محطات تحلية ومعالجة مياه الشرب 

والصرف الصحي  واجزاؤها بجميع انواعها سواء كانت مصنعات حديدية او بلستيكية  - إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع منتجات حديدية ومنشآت معدنية وخزانات وصوامع واوعية ضغط معدنية واوناش علوية و  سقالت و 

شبك و ارضيات معدنية و اغطية واسقف معدنية بانواعها و مشغولت استانلس وحديدية بكل انواعها و قطع  

غيار حديدية ومكانيكية و اعمدة انارة والواح الطاقة الشمسيه وشبكات التصالت و ابراج حديدية و مكونات 

محطات  الطاقة الشمسية والرياح واعمال الدهانات و اسطمبات لزوم الماكينات و معدات محطات تحلية ومعالجة 

مياه الشرب  والصرف الصحي واجزاؤها بجميع انواعها سواء كانت مصنعات حديدية او بلستيكية واجزاء و 

معدات محطات تحلية  ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي واجزاؤها بجميع انواعها سواء كانت مصنعات 

حديدية او بلستيكية  - تجارة وتسويق كافة انواع الكابلت و اللياف الضوئية وتركيباتها  - مقاولت اعمال 

النشاءات الكهربائية  - مقاولت العمال الكهرومكانيكية  - المقاولت العامه  - التوريدات العمومية  - استيراد 

و تصدير كل مايخص النشاط من الخامات و المنتجات  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  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 

القاهرة 29 ش الفريق اول على عامر -مكرم عبيد -
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1054 - ثرى سكيستى دى جيت للمحتوى اللكترونى Three Sixty dgate شركة  رأس مالها 

5,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88053 ورقم قيد  199738    مركز عام  عن انشطة 

قانون 72:  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم 

وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- 

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير 

النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ 

و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في 

تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات 

نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية  

13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد 

الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث 

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى 

رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى العلمي والثقافي والفني.  -انشطة خارج قانون 72:  -تصميم وانشاء وتشغيل 

وادارة المواقع اللكترونية  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة شقة 2 بالعقار رقم 26 -ارض وزارة المالية-التجمع 

الول-القاهره الجديده

1055 - ذا اوجيز للضيافة The OGS Hospitality شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    88061 ورقم قيد  199741    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات ووحدات الطعام المتنقلة  تقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى والمشروبات )عدا 

الكحولية(  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 القاهرة شقة رقم 62 - الدور السادس فوق الرضى-عقار رقم 16 أ - ش معمل السكر-جاردن 

سيتى -

1056 - سوينج كافيه آند بيتزاريا شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

88063 ورقم قيد  199742    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم 

الساندوتشات وكافة المخبوزات من الكرواسون والبيتزا والخبز  والمشروبات عدا الكحولية  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 

القاهرة 9 ش خالد بن الوليد مربع 1136 -شيراتون -
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1057 - خانيونس بليستيشن كافية KHANYOUNIS PLAYSTATION CAFE شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88067 ورقم قيد  199743    مركز عام  عن 

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لتقديم الماكولت والمشروبات ) فيما عدا الكحولية ( ولللعاب  

اللكترونية والفيديو جيم ) البلى ستيشن (.  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 القاهرة 6 ش الهوانى -

1058 - جينجير لينز لتجهيزات النابيب شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم 

ايداع    88069 ورقم قيد  199744    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل ودهان النابيب 

المعدنية و أنابيب الوقود  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل ودهان المعادن  تركيب وتجهيز انابيب الوقود 

والنابيب المعدنية والمعزولة  تركيب وتجهيز الجزاء المعدنية وانابيب التقطيع واللحام  التصنيع لدى الغير  

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 القاهرة 1 ش مكرم عبيد-برج سيتى ليت -

Ahmed Raafat For Training,Marketing & 1059 - احمد رأفت للتدريب والتسويق والستشارات

Consultaion  شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88073 ورقم 

قيد  199745    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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 .  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  إنشاء وإدارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  النشطة المتعلقة 

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى  العلمي 

والثقافي والفني.  التسويق اللكترونى عبر النترنت  التسويق لكافة السلع والمنتجات  تنظيم وادارة المعارض 

والمؤتمرات والندوات العامة )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  تقديم الستشارات 

الدارية وفى مجال العلقات العامة )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 ( .  اقامة 

وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  دعم ريادة العمال  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 القاهرة مكتب ) L09 (الطابق الرابع 

من العقار رقم 100 - شارع الميرغنى -
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1060 - ارت ريا دي.ام.سي للدارة والستشارات السياحيه Arteria DMC شركة  رأس مالها 

25,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88075 ورقم قيد  199746    مركز عام  عن تقديم 

الستشارات السياحيه)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 ( .  الدارة والتسويق 

السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات  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 القاهرة 2ش الرياضه - خلف جنينه مول -

1061 - ابراهيم الحداد اوتو وشريكه لقطع غيار السيارات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    88076 ورقم قيد  199747    مركز عام  عن "تجارة قطع غيار السيارات 

واكسسواراتها ومستلزماتها الخرى بالجملة والتجزئة (في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. 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 القاهرة قطعة)45( حوض الحدى عشر رقم)3( عمارة )45( الوحدة رقم )6( الكابلت -

1062 - اف تي سي للخدمات الكهروميكانيكية FTC For Electromechanical Services شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88078 ورقم قيد  199748    مركز 

عام  عن المقاولت العامة  التوريدات العمومية  - توريد وتركيب وتأجير وصيانة المعدات والمستلزمات 

الكهربائية والميكانيكية واجهزة القياس واللكترونيات  ومستلزمات القطاعات الخاصة بمحطات الكهرباء والمياه 

والطاقة الجديدة والمتجددة والبتروكيماويات والسمدة )فيما عدا  التأجير التمويلي(  اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية  - تقديم خدمات اختبار المعدات.  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 القاهرة 124 ش عثمان بن عفان -

1063 - الرضوان لتصدير وتوريد المحاصيل الزراعية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    88082 ورقم قيد  199749    مركز عام  عن التصدير .  التوريدات العمومية 

وعلى الخص توريد المحاصيل الزراعية.  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 المنوفية 137 شارع جمال عبدالناصر - المنطقة السادسة -
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1064 - نور رشيد تيكستايل لصناعه و تجاره القمشه و الخيوط شركة  رأس مالها 9,700.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    88133 ورقم قيد  199751    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

القمشه و الخيوط  تجاره الجمله و التجزئه للقمشه و الخيوط بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج  الوادي القديم  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 القاهرة 256 ش ابو بكر الصديق - تقسيم عمر بن الخطاب 

- جسر السويس

1065 - تكست لين لدارة الصول العقارية شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88349 ورقم قيد  199756    مركز عام  عن - المقاولت العمومية  - 

التوريدات العمومية  - اعمال تنسيق الحدائق والميادين )اللند سكيب (  - التصدير  - صيانة الحدائق والطرق  - 

الوساطه العقارية  - التسويق والستثمار العقارى  - ادارة الصول العقارية  - انشاء وصيانة شبكات الرى  

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 القاهرة 10 شارع احمد عماره الدور الول علوى خلف حديقة الفسطاط -عين الصيرة -

1066 - ابستركت للتسويق العقارى Abstract Real Estate Marketing شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88353 ورقم قيد  199760    مركز عام  عن •

التسويق العقاري  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 القاهرة 18 ش نجاتى سراج -

1067 - نيوم بلس لدراسات الجدوى شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم 

ايداع    88356 ورقم قيد  199763    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 في مجال الوراق المالية المنصوص  عليها في المادة 27 من قانون 

سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  إعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات  إعداد التصميمات الهندسيه  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 القاهرة مكتب 4 - الدور الول بالمبنى الداري - مول 

ارابيل بلزا - التجمع الخامس -

1068 - ايمدج نيشن للتصوير الفوتوغرافى Image Nation شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88357 ورقم قيد  199764    مركز عام  عن التصوير الفوتوغرافي فيما عدا 

التصوير الفوتوغرافي تحت الماء  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 القاهرة مكتب 4 الوحدتين 13 و 14 الدور 7-1 كورنيش 

النيل - 537 حوض الجزيرة -
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1069 - السويسي للكسسوارات المعدنية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم 

ايداع    88360 ورقم قيد  199765    مركز عام  عن تجارة الكسسوارات المعدنية  التجارة العامة والتوزيع 

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 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 القليوبية بلوك 14016 - قطعة 3 - شارع 6 - الحي 

السادس -

 SAG EGYPT FOR INFORMATION TECHNOLOGY 1070 - ساج مصر لتقنية المعلومات

شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88364 ورقم قيد  199767    

مركز عام  عن : نشاط داخل ق 72  -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.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  : نشاط خارج ق 72  -توزيع التطبيقات 

والبرمجيات اللكترونية  تقديم خدمات الحوسبه السحابية  تقديم خدمات الدعم الفني في مجال غرض الشركه  مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار,  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 وحدة رقم 330 و 

وحدة رقم 339 , مبنى رقم 4, ريجوس, اركان بلزا, قطعة رقم 31

1071 - اتش ام ار ان للغذية والمشروبات H M R N For Food & Beverage شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88368 ورقم قيد  199770    مركز عام  عن 

• اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع 

أنواع  المأكولت والتيك أواي.  - استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز(.  - توريد الغذية والمشروبات )عدا 

الكحولية(.  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 القاهرة وحدة رقم G25+G24 مول يو فينوس - قطعة 13 /9 الشويفات - التجمع 

الخامس -القاهرة الجديدة - أول -

1072 - ان ان سى لدارة الصيدليات N N C شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    88370 ورقم قيد  199771    مركز عام  عن ادارة الصيدليات  التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة 39 ش سليم الول -
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1073 - أوربيت للترجمة Orbit For Translation شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88372 ورقم قيد  199772    مركز عام  عن تقديم خدمات الترجمة  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 القاهرة 7 د ابراج طيبه - زهراء المعادى -

1074 - القبة الذهبية لعمال المقاولت العامة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت 

فى   25-12-2022 برقم ايداع    88375 ورقم قيد  199773    مركز عام  عن المقاولت العمومية  

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 القليوبية 24 ش ابناء مصطفى درويش قسم شبرا الخيمه اول - -

1075 - بى ام اكس للستيراد والتصدير Bemix Importing and Exporting شركة  رأس مالها 

2,000,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88376 ورقم قيد  199774    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 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  

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 القاهرة 9 ش سمير مرسى - امام حديقة صقلية - المنطقة السادسة -
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1076 - نيدز للستثمار الصناعي والتجاري NEEDS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88379 ورقم قيد  199775    مركز عام  عن : انشطة داخل قانون الستثمار 

72  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة وتغليف المواد الغذائية بكافة انواعها  اقامه وتشغيل المراكز 

التجاريه وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  تجاره الجمله والتجزئه لقطع غيار 

السيارات واكسسواراتها بكافة انواعها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  الجديده  مشروعات السكان 

الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  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  - 

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و 

مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - حاضنات العمال التكنولوجية 

ودعم ريادة العمال.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع 

الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 

300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  : انشطة 

خارج قانون الستثمار 72  اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة وتعديل السيارات  التصدير والتوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  توزيع وبيع السيارات  مع اللتزام بافراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة 279 شارع التسعين الجنوبي - 

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - أول -

1077 - اتش سى سى للتجارة والتشطيبات HCC For Decoration And Trading شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88382 ورقم قيد  199776    مركز عام  عن 

المقاولت العامة  مقاولت العمال النشائية  أعمال التشطيبات والديكور والواجهات الخارجية للمبانى والمنشآت  

أعمال صيانة المبانى والمنشآت وكذلك تركيبات المباني الجاهزة وأعمال المساحة  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  تجارة وتوزيع وتوريد جميع مواد البناء والدهانات والخشاب 

والرخام ومستلزمات الفنادق والقرى السياحية  والمستشفيات .  أعمال شق وتسوية الطرق ومد شبكات خطوط 

المياه والصرف الصحى.  تركيب محطات معالجة المياه ومحطات الصرف الصحي.  الشراف على تنفيذ 

المشروعات  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 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القليوبية شقة بالدور الرابع - 2 غرب السكة الحديد - طوخ -
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1078 - ديستينتو لتصنيع المواد الغذائية Distinto شركة  رأس مالها 657,500.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88384 ورقم قيد  199777    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  : انشطة من خارج قانون 72  -اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و 

الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك اواى.  مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة مسطح تجارى 

رقم G15-عقار رقم C2-منطقة رقم 4 - منطقة الستثمار - مشروع اشجار دارنا - طريق القطامية -

1079 - الزيات بيوتي لمستحضرات التجميل  El Zayat Beauty industries شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88386 ورقم قيد  199778    مركز عام  عن : 

انشطة قانون 72  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية  -تجارة الجملة 

والتجزئة لمستحضرات التجميل والمكملت الغذائية باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : -

انشطة خارج قانون 72  -توزيع وتسويق مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية وتصنيعها لدى الغير  -مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 176 ش 28 الحى الخامس-

التجمع الخامس-

1093 - ايجيبت ستارز للضيافة EGYPT STARS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88421 ورقم قيد  199793    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

الثابتة والكافتريات .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية .  التصنيع لدى 

الغير .  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 القاهرة 3 ش محمد الهادى -

1080 - العدنان ستون للرخام والجرانيت شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    88388 ورقم قيد  199780    مركز عام  عن : انشطة من داخل ق 72 لسنة 2017  -اقامة 

وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت  : انشطة من خارج ق 72 لسنة 2017  

الستيراد و التصدير  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 .  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة 12 ب ش 504 من ش 503 تقسيم القاده -

المعادى الجديدة
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1081 - دي ام ايه للتوكيلت التجاريه D.M.A شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    88390 ورقم قيد  199781    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 القليوبية نهايه كوبري 15 مايو - منشيه النور -

1082 - إس بى جى فارما SPG Pharma شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    88392 ورقم قيد  199782    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل والدوية التكميلية والمطهرات والمنظفات والمواد  الكيميائية والغذية والعشاب 

وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.  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 القليوبية عمارة 163 - محلية 6 - الحى الول -

1083 - الروميل للنشطة البحرية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

88395 ورقم قيد  199783    مركز عام  عن إدارة الوحدات السكنية والفندقية.  مع مراعاه القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  ادارة 

وامتلك وايجار الوحدات البحرية بكافة انواعها )فيما عدا التأجير التمويلى(.  ادارة مراكز النشطة البحرية 

واللعاب المائية.  ادارة مراكز الغوص ويخوت السفارى ومارينا اليخوت.  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 البحر الحمر الندلس - سهل حشيش - 

مبنى واحد -
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1084 - فرى ام للتشيد والصيانة شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

88397 ورقم قيد  199784    مركز عام  عن - المقاولت العمومية  - التوكيلت التجارية  * تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن 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  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - التوريدات 

العمومية  - صيانة الجهزة الطبيه  - تقديم خدمات النظافه وصيانة المسطحات الخضراء  - مقاولت العمال 

الكهروميكانيكيه واللكترونيه  - صيانة واصلح المصاعد والمشايات واجهزة النذار والحريق والكاميرات  - 

تجهيز وصيانة المستشفيات وتوريد اجهزتها  - مقاولت اعمال السكه الحديد وصيانتها  - مقاولت اعمال شبكات 

التيار الخفيف  - صيانة المبانى  - صيانة وتشغيل محطات وشبكات المياه والصرف الصحى والتحليه والرفع 

والمعالجه  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  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 المنوفية شارع محروس 

-بركة السبع شرق - بركه السبع -

1085 - شومان وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

88401 ورقم قيد  199785    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة والكيماويات والمخصبات 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية الدور الول بالمصنع المقام على قطعة الرض رقم 133 - 

محور المنطقة الصناعية السابعة -

1086 - الحمد للشراف على تنفيذ المشروعات المساحية والهندسية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88403 ورقم قيد  199786    مركز عام  عن الشراف على تنفيذ المشروعات 

المساحية والهندسية  تقديم الستشارات الهندسية والمساحية )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 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 القاهرة شقة 7 - بالعقار رقم 22 - شارع السماعيلية - امام سوبر ماركت اليمان - 

زهراء مدينة

نصر -
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1087 - انتلسيا ايجيبت للتصالت INTELCIA EGYPT FOR COMMUNICATIONS شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88406 ورقم قيد  199787    مركز 

عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير 

اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  - المشروعات 

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

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  - 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  - اقامة وتشغيل وادارة مراكز البيانات ومراكز التصال.  

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 القاهرة 98 شارع 9 -

1088 - محمد حلمى وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

88410 ورقم قيد  199788    مركز عام  عن : نشاط من داخل قانون 72 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 فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

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

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

أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية بما تشمله من اقفاص بحريه واستزراع سمكى 

تكاملى ومفرخات بحريه.  - تربيه الخيول  - الهندسه الوراثيه في المجالت النباتيه والحيوانيه  : نشاط من 

خارج قانون 72 لسنة 2017  -التصدير  • مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 3 شارع حسن المشتولى - الخانكه -

1089 - ايهاب محب لبيب وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

88411 ورقم قيد  199789    مركز عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - انشاء محطات 

تموين السيارات.  - اقامه المراكز التجاريه )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017 :  - ادارة وتشغيل المحلت التجارية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 21 شارع يوسف وهبى -

1090 - ناصر وعلي للمقاولت والتجاره Nasser & Ali شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88414 ورقم قيد  199790    مركز عام  عن 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  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 القاهرة وحدة C4 -الدور الثاني - قطعة 

53 - كابيتال مول - خلف المحكمه - التجمع الخامس - -

1091 - سونورو للتجارة SUNORO شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    88418 ورقم قيد  199791    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  - التصدير  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 القاهرة عمارة 10 - مجموعة 44 - مدينة الرحاب -
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1092 - فاست فورورد لتجارة السيارات Fast Forward شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88420 ورقم قيد  199792    مركز عام  عن - تجارة وبيع وشراء السيارات  

- 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  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 القاهرة محل بالدور الرضى -العقار 

رقم 70 شارع النزهه -

1094 - مستر كنافة للحلويات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

88424 ورقم قيد  199794    مركز عام  عن اقامة وتشغيل محل لبيع الحلويات.  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الحلويات.  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 القاهرة محل رقم 1 - الدور الرضى - عقار رقم 28 - شارع عدلى -

1095 - بابتييرز للتسويق اللكترونى Puppeteers For E.marketing شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88427 ورقم قيد  199795    مركز عام  عن 

التسويق اللكترونى.  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية.  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 القاهرة 447 ش 270 -

1096 - بيراميكس للستشارات الهندسية Pyramix شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88428 ورقم قيد  199796    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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اعداد وتصميم واختبار التصميمات والنماذج 

الهندسية  •أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  •إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها.  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 القاهرة 5 ش عبدا دراز - ارض الجولف - مدينة نصر اول -الدور الخامس شقة 10 -

1097 - ريش ايجيبت للستثمار العقارى Resch Egypt شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88429 ورقم قيد  199797    مركز عام  عن الستثمار والتسويق العقارى.  

المقاولت العامة.  بيع وشراء وتأجير واستئجار الوحدات السكنية والدارية والتجارية )فيما عدا التأجير 

التمويلى(.  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 البحر الحمر شقة 1 - عمارة 141 - امتداد الحياء -
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1098 - مونتانا للدعاية والعلن شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

88430 ورقم قيد  199798    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية 

.  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 القاهرة 230 عمارات البنفسج - التجمع الول-

1099 - وان سكندOne Second شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم 

ايداع    88431 ورقم قيد  199799    مركز عام  عن - الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة 

والمقروءة والمرئية  - التوريدات العمومية  - توريد مستلزمات الدعاية والعلن ولوازم الطباعه والدوات 

والمستلزمات المكتبيه  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 القاهرة الوحده رقم 1 -فيل 68 -البنفسج 10 -التجمع الول - القاهرة الجديدة - ثان -

1100 - اوزورى لمستحضرات التجميل UZURI Cosmetic شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88435 ورقم قيد  199800    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل والعطور ومستحضرات العناية الشخصية 

والمطهرات  والمنظفات ومستحضرات العناية بالم والطفل والمستخلصات النباتية والمستلزمات والجهزة 

الطبية ومستلزمات العناية  بالسنان )فيما عدا الدوية(.  - تجارة الجملة والتجزئة لمستحضرات التجميل 

والعطور ومستحضرات العناية الشخصية والمطهرات والمنظفات  ومستحضرات العناية بالم والطفل 

والمستخلصات النباتية والمستلزمات والجهزة الطبية ومستلزمات العناية بالسنان  )فيما عدا الدوية( بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.  -: أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017  - التصنيع لدى الغير.  - التوريدات العمومية.  - التوكيلت التجاريه.  تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 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 .  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 109 المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس -

1108 - النقيب للتصدير شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88469 

ورقم قيد  199809    مركز عام  عن التصدير .  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 القاهرة 16 شارع ال سعود - المنيل -
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1109 - ايه اند جيه اند ار للتجارة والتوريدات A.J.R شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88470 ورقم قيد  199810    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة شقة 3 عمارة رقم 5ه - مربع 1179 الوزراء - 

مساكن شيراتون -

BYW-General Contracting and Wood 1110 - بي واي دابليو للمقاولت العامة وتوريد الخشاب

Supply  شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88492 ورقم قيد  

199812    مركز عام  عن المقاولت العامة  توريد الخشاب  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 القاهرة 33 شارع أحمد محمد ابراهيم 

متفرع من مكرم عبيد -

1101 - الجامعات الجديدة للمملكة المتحدة فى مصر New Universities UK in Egypt شركة  رأس 

مالها 100,000,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88450 ورقم قيد  199801    مركز 

عام  عن - أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 :  - إنشاء الجامعات.  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت 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  - المشروعات التى تستثمر 

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

البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) 

ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.   - أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - إنشاء مؤسسة 

جامعية لستضافة فروع الجامعات الجنبية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة شقة رقم 29 - الدور الثالث - 2 ميدان السماعيلية -
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Hydraulic Liquid Technology For  1102 - هيدروليك ليكويد تكنولوجى للعمال الهندسية والبيئية

Engineering And Environmental Services شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88453 ورقم قيد  199802    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية .  توريد و تركيب وصيانة طلمبات المياه وطلمبات الصرف الصحى .  

المقاولت العامة.  مقاولت اعمال الكهروميكانيكا.  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 فى 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 البيئية والهندسية )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 ( .  تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .  اعداد التصميمات الهندسية.  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 

القاهرة محل رقم جى 101 الدور الول - قطعه رقم 6 - قطاع H -مركز خدمات التجمع الول - - - -

1103 - عامر على للمقاولت والستشارات شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    88455 ورقم قيد  199803    مركز عام  عن المقاولت العامة.  مقاولت التشطيبات والديكور 

.  اعداد التصميمات الهندسية المعمارية.  التوريدات العمومية.  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 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 القاهرة 8ح الوسيمى - جسر السويس -

1104 - شارمينج ستار لدارة الفنادق Charming Star شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88459 ورقم قيد  199804    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي 

للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.  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 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 القاهرة 28 شارع شريف -

1105 - أيبيستار لتصنيع وتجارة لمبات الليد Epistar For Led Industry And Commerce شركة  

رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88461 ورقم قيد  199805    مركز 

عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لمبات الليد.  تجاره الجمله والتجزئه للمبات الليد بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة .  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 القاهرة 42 شارع رشدى باشا -
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1106 - ليتل او ذيد تري سرفيس للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 1,500.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88464 ورقم قيد  199806    مركز عام  عن - التوريدات العمومية  - 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  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 القاهرة 47 شارع مصطفى الكردي - منية السيرج -

1107 - ملك كاو للنتاج الحيوانى واللبان Milk Caw شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88468 ورقم قيد  199808    مركز عام  عن تربية جميع أنواع الحيوانات 

سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  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 الغربية ابراج اعمار سليمان - برج 1 مع الحلو -

1111 - بيك اول للتسويق السياحى Pick All شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    88495 ورقم قيد  199813    مركز عام  عن - الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقرى السياحية.  - تسويق المنتجات.  - تأجير قاعات المناسبات.  - ادارة وتشغيل الملهي 

الترفيهية للطفال.  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 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 القاهرة 31 ش محمد محمود - ميدان التحرير -

1112 - ديس باتش لتجارة مواد البناء شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم 

ايداع    88500 ورقم قيد  199815    مركز عام  عن التوريدات العمومية.  تجارة مواد البناء.  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 القاهرة عمارة 51 - المجاورة الثانية - مدينة الفسطاط الجديدة -
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1113 - اليجانس سبيس للتشطيبات Elegance Space شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88503 ورقم قيد  199816    مركز عام  عن - المقاولت العامه والمتكامله 

والمتخصصه  - مقاولت اعمال الديكورات والتشطيبات  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  تقديم الستشارات والحلول 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 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  الشراف على تنفيذ المشروعات  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 القاهرة مكتب 6 الدور الول عقار ق 1749 الحى الول -الهضبه الوسطى -

1114 - جولدن فيو للوحدات الدارية و السكنية Golden View شركة  رأس مالها 2,000,000.000 

قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88504 ورقم قيد  199817    مركز عام  عن الستثمار العقارى .  

شراء و بيع و تاجير و اقامة الوحدات الدارية و السكنية و الفندقية . 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 القاهرة مجمع البنوك مبنى 74 الدور 

الثانى مكتب 206 -التجمع الخامس

1115 - هدى محمد علي زايد وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم 

ايداع    88507 ورقم قيد  199818    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية  اقامة وتشغيل مصنع للغزل والنسيج  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مواد البناء )عدا خام السمنت(  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب الخشبيه والبواب المصفحه  

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

لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 72 ب المنطقة الثالثه -

1116 - تي أند ام للخدمات السياحية شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

88510 ورقم قيد  199819    مركز عام  عن الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية 

والقرى السياحية  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 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 البحر الحمر حي مبارك 6 -فيل A 101 أمام المتحف 

المصري -
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1117 - عابر المحيط للستيراد والتصدير والتجارة العامة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88518 ورقم قيد  199821    مركز عام  عن انهاء اجراءات تسجيل 

مستحضرات التجميل و المطهرات و المبيدات و العلف السائلة و البودرات امام الجهات  المختصة و تصنيع 

كل ما سبق لدى الغير  * التوريدات العمومية.  * التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  * حق 

استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  * إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  * تجارة 

وتوزيع مستحضرات التجميل بكافة أنواعها  * اعداد الدراسات والبحاث العلمية  * التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا   * التعبئة والتغليف والتخزين لدى الغير  * تجارة وتوزيع وتسويق مستخلصات الزيوت 

والعطور ومستلزمات الخيول والمستلزمات الحيوانية بكافة أنواعها  واضافات العلف ومنتجات العناية 

الشخصية والمنتجات الورقية والقطنية والهدايا ومستلزمات التجميل و الزيوت  العطرية الطبيعية والصناعية 

بكافة انواعهاوتصنيع كل ما سبق لدى الغير.  * الهندسة الوراثية في المجالت النباتية والحيوانية.  * تقديم 

خدمات الستعلم الميداني عن الشركات والشخاص )عدا الستعلم الئتماني(.  * التعليم عن بعد.  * إدارة 

المشروعات.  * 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 .  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 

القاهرة مبنى جرين تاور - قطعة 305 - شارع التسعين الجنوبى - التجمع الخامس -

1118 - النوار لتجارة الغزول شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

88520 ورقم قيد  199822    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - وعلى 

الخص تجارة الغزول والقمشة والمنسوجات والملبس الجاهزة و مستلزمات المصانع بكافة انواعها .  

التوريدات العمومية .  الستيراد والتصدير .  - تلتزم الشركة بأحكام 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.  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 الغربية امام شركة ايه ثرى ام للدوية - عزبة توما - الطريق الدائرى - محلة ابوعلى - مركز المحلة

الكبرى -

1119 - شوا لتجارة المنسوجات شركة  رأس مالها 800,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

88522 ورقم قيد  199823    مركز عام  عن تجارة الخيوط والمنسوجات والملبس الجاهزة. 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 القاهرة شقة 2 - 

الدور الرضى - عقار 13 - شارع ذاكر حسين

1120 - اف كى للمولت F K شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    

88524 ورقم قيد  199825    مركز عام  عن - ادارة وتشغيل المولت والمحلت التجارية  - 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 القاهرة الدور الرضى 17 ش البطراوى متفرع من عباس العقاد -المنطقه الولى -
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1121 - لوليتا للمستحضرات التجميل Lolita Cosmetics شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    88527 ورقم قيد  199826    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه 

لمستحضرات التجميل بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  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 القليوبية المحل الكائن رقم 16 -الدور 

الول -مول كريتف -الحى الثالث -

1122 - عمادالدين للمقاولت و التوريدات شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-12-25 

برقم ايداع    88541 ورقم قيد  199827    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا / التوريدات العمومية  المقاولت العامة  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  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 85 ش فيصل -المريوطية -الهرم

PERFORMANCE MOTORS AND  1123 - بيرفورمنس موتورز للسيارات والدراجات النارية

MOTORCYCLES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88559 

ورقم قيد  199828    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا  اقامة 

وتشغيل مركز لصيانة وخدمة السيارات بكافة انواعها والدراجات النارية والكهربائية.  إقامة وتنظيم ورش 

العمل.  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 اركان بلزا القطعة 31 الشيخ زايد - امام كمبوند زايد 2000

1124 - جاين سوفت تك للتطبيقات اللكترونيه Gain Soft Tech شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

فى   26-12-2022 برقم ايداع    88643 ورقم قيد  199830    مركز عام  عن - أعمال تصميم وإنتاج 

البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  .  - إنشاء 

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

والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  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 القاهرة 65 ش طه حسين - النزهه 

الجديده -
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1125 - الزامل للستشارات الماليه شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

88645 ورقم قيد  199831    مركز عام  عن تقديم الستشارات المالية )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 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 القاهرة شقة رقم 1 الدور الرضى - عقار رقم 58 - شارع 

261 - تقسيم الخطيب -

1126 - وود بانل للصناعات الخشبية والمعدنية Wood Panel شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت 

فى   26-12-2022 برقم ايداع    88646 ورقم قيد  199832    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  -اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبيه والخشاب والثاث المنزلى والمكتبى والكسسوارات الخاصه بهم  -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ارضيات الباركيه والحوائط والمطابخ ووحدات الحمام  تجاره الجمله والتجزئه لكل 

ما سبق باحدي المناطق النائية او المجتمعات العمرانية الجديده  : -انشطة خارج قانون 72  -التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 

القاهرة فيل 10 -بنفسج 1-التجمع الول-

1127 - دي شنغ ليمتد للتجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

88649 ورقم قيد  199834    مركز عام  عن بيع وتجارة الملبس الرجالي والحريمي وملبس الطفال وبيع 

المفروشات  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  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 القاهرة 13 شارع جمال عبد الناصر - 

مدخل الحرفيين - من شارع جسر السويس -
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1128 - فريش اند بيور للزراعات الحديثة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    88654 ورقم قيد  199835    مركز عام  عن انشطه داخل قانون الستثمار 2017/72  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  إقامة المزارع السمكية .  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.  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع العلف بكافة انواعها  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية  اقامة وتشغيل الثلجات 

والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو  تجميدها.  

تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72  

-التصدير مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 6 عمارات 

العبور -الدور 12 -شقة 4-صلح سالم -

1129 - عياد ديستربيوشن Ayad Distribution شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88655 ورقم قيد  199836    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا بالخص تجارة الشيشة اللكترونية ومستلزمات التدخين اللكترونى  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 القاهرة فيل 141 -الدور 

الرضى -شقه 1-منطقة جنوب الكاديمية -الياسمين 4-التجمع الول -

1130 - محمد طه محمود وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

88657 ورقم قيد  199837    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية.  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع المواد البلستيكية.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت الخام والحديد.  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج.  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البواب المصفحه والبواب الخشبية.  مع 

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

نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية قطعه 13 مجاورة 1 -

1131 - وشيفاي لخدمات السيارات Washifi شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    88661 ورقم قيد  199838    مركز عام  عن تقديم كافة خدمات تنظيف وغسيل وتلميع 

السيارات ببخار الماء من الداخل والخارج وازالة التربة والشحوم والزيوت من  السيارات وتنظيف المواتير 

ببخار الماء  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 القاهرة 11 شارع عماد حمدى -الدور الول -
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1135 - محمد السباعى للستثمار التجارى Mohammad Alsibai شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88669 ورقم قيد  199842    مركز عام  عن -: أنشطة داخل 

قانون 72 لسنة 2017  - تجاره الجمله والتجزئه وعلى الخص العطارة )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة(.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - التصدير.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة عمارة 7 - مجموعة 32 - الرحاب -

1141 - ورق الغار لدارة المطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 421,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    88700 ورقم قيد  199850    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيهات  

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 القاهرة كونتينر رقم 3 - بارك مول-الدول الول-ق 22 قطاع رقم 4-

1159 - ترى ريل استيت للتسويق العقارى Tree real estate شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88754 ورقم قيد  199868    مركز عام  عن - 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة م 6 -ب 14 - المشروع المريكي -
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1132 - أطياب اليمان للستثمار الزراعى والحيوانى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88663 ورقم قيد  199839    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  

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

الري  الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  - النقل المبرد للبضائع والثلجات 

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات  الحاويات والمحطات 

التبادلية وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع, والثلجات  الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات,  وصوامع 

حفظ وتخزين الغلل, ويدخل ضمن جميع النشطة المشار إليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة أي  

منها.  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب )الداخلي / الدولي( أو النقل البري للبضائع )الداخلي / الدولي( 

والمهمات  وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص 

بمزاولة النشاط من جهاز  تنظيم النقل البري الداخلي والدولي  - الهندسة الوراثية في المجالت النباتية 

والحيوانية.  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 .  -تربية الخيول.  النشطة خارج ق 72  - تأجير وتشغيل واستيراد وتوريد العدد 

والدوات واللت والمعدات للسيارت وقطع الغيار اللزمة لمزاولة النشاط  تلتزم الشركة بأحكام 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.  - تغليف وتعبئة وفرز وتبخير وعصر وطحن واستخلص وتكرير وفلترة وتبريد وتجميد الحبوب 

والبقوليات وكافة  الحاصلت الزراعية لدى الغير  - التسويق والتوزيع لكل ما يلزم الحاصلت الزراعية  - اقامة 

وتشغيل ميزان بسكول ومحطات واماكن الحفظ والتخزين والشحن البحري والجوي والتفريغ وكل مايلزم لمزاولة  

النشاط سواء داخل الشركة او لدي الغير  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

الستثمار  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 القاهرة الدور السادس مبني رقم 235 - مركز المدينة - القطاع الثانى - التجمع الخامس - القاهرة

الجديدة - أول -

1133 - شركة هانى للوجبات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

88666 ورقم قيد  199840    مركز عام  عن - تشغيل وادارة المطاعم الثابتة لتحضير وتقديم وبيع الوجبات 

الجاهزة.  - 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 القاهرة 75 عبد الحميد بدوى امام نادى الشمس - النزهه -

1134 - صباغ لتصنيع وتطريز المفروشات والتصدير Sabbagh شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت 

فى   26-12-2022 برقم ايداع    88667 ورقم قيد  199841    مركز عام  عن انشطه داخل قانون 

الستثمار 2017/72 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصباغة وتطريز المفروشات و القمشة والمنسوجات  

انشطه خارج قانون الستثمار 2017/72التصدير مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  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 القليوبية ش جامع المصطفى حوض عطيه -القلج - الخانكه -
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1136 - بلك ديرز للحلول الرقمية BLACK DEERZ شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88670 ورقم قيد  199843    مركز عام  عن -: أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - تجاره الجمله والتجزئه للملبس الجاهزة )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  - 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.  - المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية.  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

على ترخيص من الجهات  المعنية.  - النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات 

إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى  العلمي والثقافي والفني.  - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  -: أنشطة خارج قانون 72 لسنة 

2017  - التصدير.  - التجارة اللكترونية عبر النترنت.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة عمارة 5 - بلوك 6 - برج اللوتس - شارع 9 - حى 

الواحة

1137 - فادى رياض ملص وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

ايداع    88677 ورقم قيد  199846    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئة للمفروشات النايلت و الفوات 

والمراتب والمخدات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية  الجديدة .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة الدور الول - عمارة 6 - مجموعه 129 - الرحاب 2 -

1138 - نيكست ميديكال لخدمات التمريض Next Medical شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88682 ورقم قيد  199847    مركز عام  عن تقديم خدمات الرعايه والتمريض 

المنزلى للمرضى وكبار السن.  تجارة وتوزيع وتوريد المستلزمات الطبية )فيما عدا الدوية(.  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 

القاهرة 5 أ ابراج دلتا ستارز - رقم ) 4( - شارع طريق النصر امام دار المداد والتموين - شقة رقم

503 - الدور الخامس -

1139 - توينكل للتجارة والتوريدات Twinkle شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88688 ورقم قيد  199848    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع جميع انواع البويات والدهانات ومواد  البناء الحديثة  - 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 و لئحته 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 10 الدور الثانى - 91 ش الميرغنى - ارض الجولف -
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1140 - مبادلة للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

88699 ورقم قيد  199849    مركز عام  عن -الستثمار العقارى.  -الوساطة العقارية.  -إدارة الصول 

العقارية.  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 القاهرة عمارة رقم 219 -وحدة 16 -القرنفل-

1142 - كوتشينا للتجارة العامة والتوريدات Cucina شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88701 ورقم قيد  199851    مركز عام  عن -التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا .  - تجارة الخشاب والثاث وادوات ومعدات الحدائق .  - التوريدات العمومية.  إدارة 

المشروعات .  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد 

بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  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 سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( .  - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة الكهروميكانيكية واللكترونية .  - مقاولت 

اعمال التشطيبات التكميلية التخصصية.  - أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  - 

مقاولت النشاءات العمومية والتشطيبات ومواد البناء.  - مقاولت أعمال المبانى والنشاءات و العمائر المعدة 

للستغلل ومخازن اليداع والعنابر تحت الرض سواء بالطرق  التقليدية أو بالوحدات سابقة التجهيز والصب 

وما يتعلق بها .  - القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند سكيب(.  

تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للمبانى والمنشأت.  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 القاهرة 21 ش احمد مختار حجازى – منيل الروضة 

-

1143 - العامريه لتجارة الجهزة الكهربائية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    88704 ورقم قيد  199852    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع الجهزة الكهربائية وأجهزة 

المحمول واكسسوارات المحمول.  - التصدير.  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 القاهرة 30 ش منصور -

1144 - ازار للشنط الحريمى Azaar For Bags شركة  رأس مالها 3,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88708 ورقم قيد  199853    مركز عام  عن تجارة الشنط الحريمى.  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 القاهرة 16 ش سعيد زكريا - حى السفارات -
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1145 - موريس لدارة الصيدليات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

88709 ورقم قيد  199854    مركز عام  عن ادارة الصيدليات  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 القاهرة 10 ش المل - ميدان تريومف 

-

1162 - شاكا جروب للستثمار التجارى Shaka Group For Commercial Investement شركة  

رأس مالها 35,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88764 ورقم قيد  199872    مركز 

عام  عن تجارة مواد البناء  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 القاهرة 24 ش الطيران -

1146 - جرافتى لتكنولوجيا الوسائل العلنية Gravity Advertising Technology شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88714 ورقم قيد  199855    مركز عام  عن - 

الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية  - المقاولت العامة  - التوريدات العمومية  - 

تصميم فيديوهات وإعلنات  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  - 

تصميم اعلنات الطرق  - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

أنواعها  • إقامة وتنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة 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 ,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 القاهرة شقة 11 - الدور الخامس -حي 3 /4 - عمارة 163 

- التجمع الخامس - -

1147 - كواليتى هيلث انيمال للنتاج الحيوانى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    88716 ورقم قيد  199856    مركز عام  عن التصدير  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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  التوريدات العمومية  تنظيم الندوات واعداد دورات تدريبية  تنظيم 

المؤتمرات ومهرجانات سباقات الخيول  إقامة وتنظيم معارض الخيول )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات 

والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص  اللزمة لكل معرض على حده  تجارة وتوريد وتصدير 

المستحضرات العلجية والتجميلية البيطرية  اقامة وتشغيل عيادة لعلج وتطعيمات الحيوانات  توريد و تصدير 

وتجارة المستلزمات البيطرية ومعدات خاصه بالنتاج الحيوانى  توريد و تصدير وتجارة اعشاب طبية بيطرية 

وادويه اعشاب طبية بيطرية  توريد تجارة وتصدير زيوت عطرية وطبية بيطرية واعلف ومكملت غذائية 

حيوانية  تجارة جميع انواع الحيوانات  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 القاهرة محل 3 بالدور الرضى بالعقار رقم 15 -

منشيةالبكرى -
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1148 - حضانه هيفين سوينج Heaven Swing Nursery شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88719 ورقم قيد  199857    مركز عام  عن اقامه و تشغيل دور الحضانه  

اعداد الدورات التدريبيه  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  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 القاهرة فيل رقم 122 - 

الدور الثانى- شارع 105 -

1149 - الثقافى العربى للتدريب واللغات A.C.C شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88721 ورقم قيد  199858    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتعليم اللغات  اعداد الدورات التدريبية  نشر وتوزيع الكتب  إقامة وتنظيم 

المعارض )عدا السياحية( والمؤتمرات والندوات والحفلت العامة )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  

معرض على حدة(.  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  مع مراعاه 

القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  

الترخيص بها  اعداد الدراسات القتصادية والثقافية  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 القاهرة 3 ش مكرم عبيد وحده A3-الدور السادس -

1150 - حابي للدراسات الستراتيجيه شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

ايداع    88722 ورقم قيد  199859    مركز عام  عن إعداد الدرسات الستراتيجيه والماليه  اقامة وتشغيل 

مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات  إعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات  تقديم الستشارات الماليه )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 ( .  

المقاولت العامة  التوريدات العمومية  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 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 القاهرة شقة 6 - الدور 

العاشر - 18 عمارت العبور - صلح سالم -

1151 - براباند للتجارة اللكترونية Barraband شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88727 ورقم قيد  199860    مركز عام  عن التجارة اللكترونية والتسويق 

اللكترونى عبر النترنت.  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.  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 القاهرة 31 شارع البطراوى - من شارع عباس العقاد -
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1152 - سلمه عبداللطيف العقاريه وشركائه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88730 ورقم قيد  199861    مركز عام  عن - المقاولت العمومية  - 

توريدات مواد البناء  - مقاولت اعمال الهدم  - مقاولت رصف الطرق  - مقاولت اعمال التشطيبات 

والديكورات العقارية  - تجارة الدوات الكهربائية والسباكه  - توريد وتركيب الرخام والجرانيت والحجر 

الهاشمى والطفلى  - تجارة المعدات الخفيفه والثقيله وقطع الغيار  - السمسره العقارية  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 القاهرة 6ش الثورة -

1160 - كادن للتسويق العقارى Kaden For Real estate شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88759 ورقم قيد  199870    مركز عام  عن -التسويق العقارى .  -ادارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط 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 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 القاهرة 17 ش الطيران بجوار البنك الهلى و فندق سونستا-

1161 - اورا للوساطة العقارية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

88761 ورقم قيد  199871    مركز عام  عن التسويق العقارى .  - الوساطة العقارية .  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 

القاهرة 3 ش الصومال - الكوربة -
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1153 - ايفر سينك للتوريدات Ever Sync شركة  رأس مالها 120,000.000 قيدت فى   2022-12-26 

برقم ايداع    88732 ورقم قيد  199862    مركز عام  عن التوريدات العمومية  •التسويق اللكتروني عبر 

النترنت.  القيام بأعمال التركيبات اللكتروميكانيكية والديكورات  1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و 

التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و 

تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية.  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  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 القاهرة 6 ش تسعة المنطقة الثامنة - السكان والتعمير -

1154 - اف اند ال اند واى اند التسويق العقارى F&L&Y شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88741 ورقم قيد  199863    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة ق 7 حى 10 م 10006 -التجمع الول -

1155 - سبيسس امباير لدارة الصول العقارية والتسويق العقارى Spaces Empire شركة  رأس مالها 

500,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88743 ورقم قيد  199864    مركز عام  عن 

التطوير العقارى .  التسويق العقارى .  ادارة الصول العقارية .  المقاولت العامة.  مقاولت اعمال الديكور 

والتشطيبات .  التوريدات العمومية.  شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها 

بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد  اقامه المنشات عليها واقامه المبانى والواحدات السكنيه 

والتجاريه والداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او اداراتها  او استغللها لحسابها او لحساب الغير .  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 القاهرة الدور الثانى - اميرالد توين بلزا مول - التجمع الول -
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1156 - مقياس للتجارة اللكترونية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

88745 ورقم قيد  199865    مركز عام  عن التسويق اللكترونى.  التجارة اللكترونية عبر النترنت.  

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

عليها.  تقديم الستشارات الدارية 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 ولئحته التنفيذية(.  

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  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 القاهرة عقار رقم 9166 - شارع 

بنزينة وطنية - الهضبة الوسطى -

1157 - فى بى سى للبرمجيات والتسويق اللكترونى V P C شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88747 ورقم قيد  199866    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 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 وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  • التصالت وخدمات 

النترنت  • المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج 

والرسوم الصناعية.  • إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول 

على ترخيص من الجهات  المعنية.  • اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على  ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة 

والتليفزيون  • مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 

لسنه 2003  • 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.  • التسويق اللكتروني عبر 

النترنت.  • اعداد تصميمات الجرافيك.  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 القاهرة وحدة E3 -الدور السادس - 3 ش مكرم عبيد -

1158 - هاشم محمد السعيد للخدمات الطبية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

ايداع    88750 ورقم قيد  199867    مركز عام  عن ادارة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو 

العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .  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 القاهرة 27 البنفسج 3 - التجمع الول -
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1163 - الجميله لصناعه الطباق وأكواب الكرتون Al Gamila شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت 

فى   26-12-2022 برقم ايداع    88765 ورقم قيد  199873    مركز عام  عن نشاط قانون 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات المطابخ والمطاعم والكافيهات وأطباق وأكواب الكرتون  

نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017  - التوريدات العمومية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 8ش حسن يوسف - منيل الروضه -

1164 - تنلنج للمقاولت TUNNELLING CONTRACTING شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88772 ورقم قيد  199876    مركز عام  عن مقاولت سحب المياه 

الجوفية وتجفيف المواقع واعداد وتجهيز المواقع بما تشملها من اعمال حفر وردم وتسوية  تجارة اللت 

والمعدات الثقيلة وقطع غيارها ومستلزماتها  تقديم خدمات التطهير وابادة الحشرات والقوارض  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 

القاهرة عمارة رقم 25 - شارع 159 - ميدان التحاد - حدائق المعادي -

1165 - السوسنه لستصلح الراضى شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

88774 ورقم قيد  199877    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الحاصلت الزراعية.  

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المياه الطبيعية.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  

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

لسنة  . 2008  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 القاهرة 9 ش خالد بن الوليد - زهراء السلم - اول السلم -

1166 - كيلو واط لشواحن السيارات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

ايداع    88784 ورقم قيد  199881    مركز عام  عن - تجارة وتوزيع وبيع شواحن السيارات الكهربائية 

واكسسواراتها وقطع غيارها  - توريد وتركيب الجهزة الخاصه بمحطات الطاقه الشمسية والصيانه المتنقله لها  

- اقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات الكهربائية وبيعها  - اقامة وتشغيل محطات لتحويل السيارات 

للعمل بالكهرباء وشحن الطاقه الكهربائية للسيارات وجميع وسائل النقل  - التوكيلت التجارية  * تلتزم الشركه 

باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن 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  - 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 القاهرة 95 ب عمارات الشمس -شارع 

المرغنى -
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1167 - هيثم لصيانة السيارات Haytham For Car Maintenance شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88786 ورقم قيد  199882    مركز عام  عن أقامة وتشغيل مركز 

لصيانة 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 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 القاهرة محل 9 بلكو - الحرفين -

1168 - مينا نشأت للتوريدات MINA NASHAAT شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88790 ورقم قيد  199884    مركز عام  عن 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 القليوبية 8 ش على هاشم - أم بيومى -

1169 - ام اس للمفروشات M S شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

88791 ورقم قيد  199885    مركز عام  عن تجارة القمشه والمفروشات والستائر  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 القاهرة 93 ش الزهر -

1170 - عل للفلتر النقي Ola For Pure Filters شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88792 ورقم قيد  199886    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تجارة وصيانة الفلتر  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 القاهرة ناصية شارع 104 مع شارع 

العشرين بجوار مسجد الوطنية -جسر السويس -

1171 - ايه جى للستثمار التجارى A.G Investment Commercial شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88793 ورقم قيد  199887    مركز عام  عن التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  تجارة وتوزيع وتسويق المواد الغذائية بكافة انواعها 

وتصنيعها لدى الغير  التصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 

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.  

إدارة المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما 

ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(  التعبئة ولتغليف والتخزين لدى 

الغير  تجارة وتوزيع وتسويق المواد الخام الخاصة بالتصنيع الغذائى  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 القاهرة 4 شارع عبدالعزيز عتيق-

النزهة الجديدة -
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1172 - اميكو للتعمير Ameco Development شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

26-12-2022 برقم ايداع    88795 ورقم قيد  199888    مركز عام  عن المقاولت العامة  التجارة العامة 

والتوزيع 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 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 القاهرة 12 ش اباظه -

1173 - بيبلوس لدارة وتشغيل المطاعم Byblos For Restaurant Management شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88806 ورقم قيد  199889    مركز عام  عن 

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع 

أنواع  المأكولت و التيك اواى.  التصدير .  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى 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.  إدارة المشروعات .  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة 

الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات  الترخيص بها  اقامة وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة .  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 

القاهرة 44 أ شارع عمر بن الخطاب - خلف مسجد عمر بن الخطاب - مساكن شيراتون -

1174 - معتز على السيد على وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم 

ايداع    88878 ورقم قيد  199895    مركز عام  عن -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة 

الفنية  والدارية للمصانع.   -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  تقديم الستشارات الدارية 

والفنية والستشارات فى مجال خدمات الموانئ )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  - مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل 

نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة مكتب رقم 2 - الدور الول - 3 شارع خزانات 

المياه - الماظة -

1175 - جيرا لدارة الجراجات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    

88879 ورقم قيد  199896    مركز عام  عن ادارة ساحات النتظار للسيارات ) الجراجات ( . 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 

شقه 22 - الدور الخامس- عقار 150 - ش النيل
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1176 - لو كالوريز ايجيبت للتعبئة والتغليف LOW CALORIES EGYPT شركة  رأس مالها 

600,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88880 ورقم قيد  199897    مركز عام  عن  

نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:   -إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع واعداد وتعبئة وتغليف الوجبات الجاهزة 

والحلويات واليس كريم.  -تجارة الجملة والتجزئة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   نشاط 

خارج قانون 72 لسنه 2017:  -إدارة وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك 

اواى وجميع أنواع المشروبات )عدا  الكحولية(  -التصنيع لدى الغير.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة القطعه رقم 16 - التجمع الثالث

HAO YNCHUAN MEI HAN LIN  1177 - هاويو تشوان مى هان لين هو زهان للتجارة اللكترونية

HUI ZHAN شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88881 ورقم قيد  

199898    مركز عام  عن التجارة اللكترونية والتسويق اللكترونى لنظم الحاسبات والبرامج والتطبيقات 

الذكية وكافة نظم المعلومات واجهزة  التصالت والحاسب اللى.  -انشاء وتصميم وتشغيل وصيانة شبكات 

التصالت وتقنية المعلومات.  -التوريدات العمومية.  -انشاء وتصميم وتشغيل وصيانة وتطوير اللعاب 

اللكترونية بكافة انواعها.  -ادارة مراكز التصالت )كول سنتر(.  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 الوحدة رقم 23 - الدور السابع - 

عمارة رقم 11 - ميدان سفينكس

1178 - سيتزين للمقاولت CITIZENS FOR CONTRACTING شركة  رأس مالها 

10,000,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88888 ورقم قيد  199899    مركز عام  

عن المقاولت العامه و المتكامله و المتخصصه  مقاولت اعمال انشاء المبانى  مقاولت اعمال النشاءات 

المعدنيه بكافه انواعها  مقاولت اعمال صيانه المبانى و الكبارى و اعمال الطرق و الكبارى و السكك الحديديه و 

المطارات و النفاق و محطات و  شبكات المياه و الصرف الصحى و شبكات الغاز و الوقود و اعمال محطات 

القوى الحراريه و المائيه و العمال البحريه  و النهريه  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  الستزراع وليس الري 

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

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  مقاولت اعمال حفر البار  مقاولت العمال الكهروميكانيكيه و اللكترونيه 

و شبكات التصال  تشكيل و تشغيل المعادن لدى الغير  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 القاهرة 11 / 12 ش مصطفى رفعت -مساكن شيراتون 

- النزهه
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1179 - ابيكس لستشارات تكنولوجيا المعلومات APEX FOR IT CONSULTING شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88913 ورقم قيد  199901    مركز عام  عن : 

انشطة 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 عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات .  - إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  - أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات  - تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  - 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.  : انشطة خارج قانون الستثمار 72  تقديم خدمات الستشارات 

في مجال التحول الرقمي وفي مجال ادارة العمال)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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27 

من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  مع اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة 200 أ شارع الحجاز -

1180 - يو ايه للمجوهرات U.A. JEWELLERY شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    89023 ورقم قيد  199906    مركز عام  عن بيع وتجارة المشغولت 

والمجوهرات والمصوغات الذهبية وليتم مزاوله النشاط البعد الحصول على التراخيص اللزمه من مصلحه 

سك الدمغة و الموازين التابعة لوزارة التموين و التجارة الداخلية  توريد وتركيب الحجار الكريمة  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 القاهرة وحدة رقم 2-16 شارع الخرطوم -

1181 - ذا هوستل للتطبيقات The hostel for applications شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    89026 ورقم قيد  199907    مركز عام  عن النشطة داخل ق 72  - أعمال 

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

.  النشطة خارج ق 72  - التسويق اللكترونى  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار  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 القاهرة 53 مجموعة 114 - مدينتي - التجمع الول -

1182 - ازوتينه للستثمار العقارى شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    89028 ورقم قيد  199908    مركز عام  عن الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم.  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 شارع على برونز - المريوطيه - الهرم
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1183 - فنون الثقافه العربية )ثقافات( شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

89029 ورقم قيد  199909    مركز عام  عن - اعداد الدورات التدريبية.  -اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  - نشر وتوزيع الكتب.  - اعداد الدراسات والبحاث العلمية.  - تسويق 

المنتجات.  - تنظيم المعارض )عدا المعارض السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده والمهرجانات والفعاليات والندوات الثقافية والفنية.  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 

القاهرة وحدة ادارية رقم 1 الدور الول- عمارة 2026 - زهراء مدينة نصر -

1184 - بي جي تي للتجارة العامة P.G.T FOR GENERAL TRADING شركة  رأس مالها 

20,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89031 ورقم قيد  199910    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة 159 ب شارع امتداد رمسيس -

1185 - جا ام بي لتوزيع المواد الغذائية JMB شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    89033 ورقم قيد  199911    مركز عام  عن توزيع المواد الغذائية وخامات الحلواني  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 القاهرة 3 شارع هاني كامل - العباسية -

1186 - هبه عطيه مختار على العجمى وشريكتها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    89036 ورقم قيد  199912    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المواد البلستيكية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج  

- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء )فيما عدا خام السمنت والحديد(  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البواب الخشبية والبواب المصفحة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية 71 ب شارع ابوبكر الصديق -

المنطقة الثالثة -

1187 - الليبية للتشيد والبناء شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

89040 ورقم قيد  199913    مركز عام  عن المقاولت العامة والمتخصصه والمتكاملة .  - القيام باعمال 

الحفر .  التوريدات العمومية .  وعلى الخص التوريد لمواد البناء.  تاجير واستئجار المعدات ) فيما عدى 

التاجير التمويلى (  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 القاهرة عمارة 8 - مشروع ال 19 عمارة - الطوب الرملى -
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1188 - ايسكا للتوريدات العمومية  ESCA FOR SUPPLIES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   27-12-2022 برقم ايداع    89042 ورقم قيد  199914    مركز عام  عن التوريدات العمومية .  

التصنيع والتعبئة والتغليف لدى الغير .  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  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 القاهرة 2 شارع نبيل خليل - عباس العقاد -

1189 - رينو لصناعة مستلزمات الحذية من القمشة والتريكو RENO شركة  رأس مالها 300,000.000 

قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89047 ورقم قيد  199916    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع مستلزمات الحذية من القماش والتريكو  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 القليوبية الدور الرضي بالمصنع المقام على قطعة 

الرض رقم 13 بلوك 13038 - بمنطقة المثلث -

المنطقة الصناعية الولى -

1190 - ايمن محمد اشرف فتحى محمد المغربى وشريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    89056 ورقم قيد  199920    مركز عام  عن : • أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017  • 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  • مشروعات السكان الجتماعي 

ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل.  • تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  • التسويق العقارى.  • المقاولت العامة.  • 

التوريدات العمومية.  • ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة 1 الدور الرضى - عمارة 

179 - مساكن صقر قريش - المعادى الجديده -

1191 - باترن للتصدير Pattern شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

89057 ورقم قيد  199921    مركز عام  عن تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة.  التصدير.  التصنيع لدى 

الغير.  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 القاهرة مكتب L15-الوحدة رقم 201 - الطابق الثانى - عقار رقم 38 - حى الملتقى العربى -

شيراتون المطار -
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Lingo For Commercial Agencies And  1192 - لينجو للتوكيلت التجارية والنظمة الحديثة

Modern Systems شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

89066 ورقم قيد  199923    مركز عام  عن تجارة وبيع وتوزيع قطع غيار الدوات الكهربائية والدوات 

الصحية  توريد مواد البناء والمعادن والخشاب والدهانات  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  

التوريدات العمومية  توريد وتركيب كاميرات المراقبة واجهزه النذار ومعدات السلمة وانظمة اطفاء الحريق  

مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  

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 القاهرة محل رقم 17 بالعقار رقم 7 شارع 26 يوليو-وسط البلد - -

1193 - إعمار رزق للتطوير العمرانى - اى ار جى E R G DEVELOPMENT شركة  رأس مالها 

100,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89067 ورقم قيد  199924    مركز عام  

عن الستثمار العقارى .  -التطوير العقارى والعمرانى.  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او المرتبطه  بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية.  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات  ادارة المراكز التجارية.  -اقامة 

الوحدات الدارية والسكنية والفندقية.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات العمومية.  

-المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.  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 القاهرة 260 ش التسعين الشمالى -الدور الول - التجمع الخامس

1255 - توب بيتس لمستلزمات الحيوانات الليفة Top Pets شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    89865 ورقم قيد  200009    مركز عام  عن بيع مستلزمات الحيوانات الليفة.  

التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة محل بالدور الرضى - عائلى 

3 - عقار رقم 259 - المستثمرين الجنوبية - التجمع الخامس -
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1194 - ابو المجد للتجارة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

89069 ورقم قيد  199925    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - على 

الخص تجارة وتوزيع وتوريد لمواد البناء وحديد التسليح والصاج والخردة والدوات الصحية والمواد العازلة  

والخرسانة الجاهزة واللت والمعدات و المنظفات الصناعية والدهانات والسيراميك وادوات السباكة والمعادن 

والرخام  الطبيعى والرخام الصناعى ومسحوق الرخام الصناعى والطبيعى وبرادة الحديد وبرادة اللومنيوم وخام 

البوليستر وخام  الكليرك الزجاجى والمنتجات البلستكية والزجاج واللوميتال واجهزة ومستلزمات المن 

الصناعى والنجيل الصناعى  ومستلزمات حمامات السباحة .  ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافتريات 

والكافيهات .  ادارة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية .  تاجير واستئجار السيارات ) فيما 

عداالنقل السياحى والليموزين ( .  تقديم خدمات صيانة الملعب الرياضية .  المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة .  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 القاهرة عقار رقم 71 - ش مصطفى النحاس -

1195 - النهى للمواد الغذائية والعصائر شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    89070 ورقم قيد  199926    مركز عام  عن الستيراد والتصدير.  - تلتزم الشركة 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.  تجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية والعصائر.  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 القاهرة 60 شارع حسن 

المأمون -

1196 - جيركوم لمواد البناء ومستلزمات البناء Gercom for Construction Supplies شركة  رأس 

مالها 200,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89071 ورقم قيد  199927    مركز عام  

عن - توريد مواد البناء ومستلزمات البناء  - التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة 102 الطابق الول - الكائن بالمبنى الداري بمشروع الرحاب -

1197 - أبناء احمد عبدالكريم لتجارة الخشاب شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    89072 ورقم قيد  199928    مركز عام  عن تجارة الخشاب.  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 القاهرة قطعة رقم 1 - 

شارع الشيخ عثمان - من مزرعة البط -
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1198 - ديفرنت بايت لدارة المطاعم Different Bite شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    89074 ورقم قيد  199929    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات  استغلل العلمات التجارية الفرنشايز  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 القاهرة وحدة ببنزينة وطنية -منطقة المستثمرين 

الشمالية -التجمع الول -

1199 - الزهور للسمدة والتوريدات الزراعية شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    89075 ورقم قيد  199930    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع السمدة الزراعية 

الحادية والمركبة وجميع المغذيات الزراعية ومنتجات معالجة جميع  انواع الراضى الزراعية وتصنيع 

المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات ديدان التربة واعفان الجذور وتصنيع المركبات  الزرعية الطبيعية وتصنيع 

العلف الحيوانية بكافة انواعها.  تقديم الستشارات الزراعية بكافة انواعها )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 ( .  التوريدات الزراعية.  إعداد جداول تسميد المحاصيل الزراعية بكافة 

انواعها.  الشراف على المشروعات الزراعية.  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 القليوبية 40 شارع ياسين على - منطى - بيجام -

1200 - إكسير لتوريدات المستلزمات الطبيه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    89089 ورقم قيد  199932    مركز عام  عن توريد وبيع وتوزيع وتجارة وتسويق المستلزمات 

الطبيه )عدا الدوية(  تنظيم وإدارة الحملت التسويقيه لكافة منتجات المستلزمات الطبيه )عدا الدوية(  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 القليوبية الدور الرضي - عمارة 110 - مساكن الضباط - شارع 5 -

1201 - الربوه لمستحضرات التجميل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    89090 ورقم قيد  199933    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

التوريدات العمومية  - تصنيع مستحضرات التجميل والمستحضرات الطبيعيه لدى الغير  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 القاهرة 5ش الثوره - 

بجانب مركز شباب

1202 - صادرات الرض الخصبة للفواكه والخضراوات Fertile Land Exports شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89092 ورقم قيد  199935    مركز عام  عن 

تصدير الخضراوات والفواكه الطازجه والمجمده بكافه انواعهم  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 القاهرة 3 برج الزهراء - ش السلب - 

زهراء م نصر -
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1203 - جاناز شاورما ووك للمطاعم Janasّ Shawermha Wok شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89093 ورقم قيد  199936    مركز عام  عن اقامة و تشغيل و 

ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت 

والوجبات الجاهزة )التيك اواى(.  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 

- Aالدور الول - مبنى- ) AF24-46 ( التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم

المركز التجارىGATE WAY -الرحاب-

1204 - إم فى إس لتكنولوجيا المعلومات M.V.S شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    89094 ورقم قيد  199937    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات 

و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد 

و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة 

المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية  12 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات 

التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك 

الذاعه والتليفزيون  13 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم 

الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى 

رقم 64 لسنه 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 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 القاهرة ق 128 - البنفسج 4 - التجمع الول - -

1205 - أكلة أورينتال Akla oriental شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    89095 ورقم قيد  199938    مركز عام  عن - تجارة المواد الغذائية  - توريد المواد الغذائية  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 القاهرة فيل 126 - بنفسج 4 - التجمع الول -
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AL- MALAIKA FOR MANUFACTURING AND  1233 - الملئكه لصناعة و تجارة المنسوجات

TRADING TEXTILES شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

89451 ورقم قيد  199971    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع المنسوجات  التصنيع 

لدى الغير  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا و على الخص تجاره المنسوجات  التوريدات 

العمومية  التصدير  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 المشروع القومى للسكان - المرحله الولى جنوب طريق الواحات - مدينه هرم 

سيتى - خلف

 مدينه النتاج العلمى

1234 - محمد سعيد قرنى امام وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم 

ايداع    89484 ورقم قيد  199974    مركز عام  عن  -انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتشكيل وتقطيع وقص منتجات الصاج والصفيح والستانلس ستيل 

بكافة  انواعه.  -انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  التصدير.  - مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 39 شارع ابراهيم 

طنطاوى - تقسيم ابوالعز ثانى -

1235 - آمنت عادل محمد عبدالعظيم وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   2022-12-28 

برقم ايداع    89491 ورقم قيد  199978    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه لجهزة التكييف والتبريد 

والجهزة المنزلية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع 

البطل-الهضبة الوسطى-الحى الرابع -
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1206 - ار لند للصناعه و التطوير شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    89104 ورقم قيد  199940    مركز عام  عن نشاط داخل ق 72: استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين 

أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع 

وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . 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. اقامة وتشغيل مصنع تشكيل 

وتشغيل المعادن واللوحات والسلك والكبلت الكهربائية ذات الضغط العالى والمتوسط والمنخفض . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف وتجفيف المنتجات الغذائية ومنتجات الحبوب والعجنة الغذائية و الجبن .  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج واللياف الزجاجية والفايبر جلس والمنتجات الزجاجية بجميع انواعها. 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية بجميع انواعها. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية 

ومستلزمتها والمصنوعات الجلدية ودباغة الجلود بجميع مراحلها. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات 

والحبار والمذيبات والدهانات والورق والكرتون وتصنيع البلستيك المطاط  والكاوتش . اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع السمدة والمبيدات والثقاب والغراء والسفنج والفوم. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة 

والمفروشات والمنسوجات والغزل . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف واضافات العلف. اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مواد البناء والخرسانة الجاهزة )فيما عدا خام السمنت(. تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان 

فى ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم. تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان فى ذلك 

لنتاج السللت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم وتربية الخيول والمزارع السمكية. الهندسة 

الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية . نشاط خارج ق 72: المقاولت العامه. تقديم الستشارات فى مجال 

التطوير الصناعى )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية( مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

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 الشرقية وحده رقم 2 عقار رقم 76 - مجاوره 69

1207 - اوبشن لخدمات الكمبيوتر Option شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    89120 ورقم قيد  199941    مركز عام  عن - تجارة مستلزمات واجهزة الكمبيوتر والشبكات 

وصيانتها وتجارة الدوات المكتبية.  - 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 القاهرة 23 ش قاسم امين -

1208 - سهيل للمقاولت العامه والتجارة شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    89121 ورقم قيد  199942    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  - 

المقاولت العامه  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 القاهرة 49 شارع عبدالحكيم الرفاعى -مكرم عبيد -
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1209 - أى بى إكس للتكنولوجيا IBIX Tech شركة  رأس مالها 7,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    89124 ورقم قيد  199943    مركز عام  عن : انشطة من داخل قانون 72  - صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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 

.  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  : انشطة من خارج قانون 72  - اقامة 

و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  - تصميم وادارة المواقع والتطبيقات 

اللكترونية .  - التسويق اللكترونى عبر النترنت .  التوريدات العمومية.  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة الدور الخامس - مبنى رقم 55 - شارع 18 - 

امام بوابة 3 لنادى المعادى - سريات المعادى -

1210 - سيلمى للبناء الحديثSelmy شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    89126 ورقم قيد  199944    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  

التوريدات العمومية.  المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة .  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 القاهرة وحدة 301 - عقار رقم 68 - 

ارابيا - التجمع الول -

1211 - إتش إم لعمال اللكتروميكانيك H.M شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    89127 ورقم قيد  199945    مركز عام  عن - توريد وتركيب وصيانة انظمة 

التحكم اللى والمصاعد والسللم الكهربائية المتحركه والمشايات الكهربائية المتحركه  وقطع الغيار والجزاء 

المتصله بها  - مقاولت اعمال اللكتروميكانيك  . * مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 

لسنة 2003  - استيراد جميع المواد اللزمه لمباشرة النشاط  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  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 القاهرة 9 شارع يوسف عباس - شقه 610 -

1212 - اتش دى للتعمير شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89129 

ورقم قيد  199946    مركز عام  عن المقاولت العامة  مقاولت اعمال البناء والتعمير  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 القاهرة وحده ادارية رقم 155 الدور الرضى عقار رقم 2 عمارات اول مايو طريق النصر -

Page 409 of 1616 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

1213 - معايش للستثمار والتطوير الزراعي شركة  رأس مالها 35,000,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    89158 ورقم قيد  199947    مركز عام  عن انشطة داخل قانون الستثمار 

72 :   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

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

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

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

ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  1- تربيه الخيول  2- الهندسه الوراثيه 

في المجالت النباتيه والحيوانيه  إقامة المزارع السمكية .  النقل المبرد للبضائع ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل 

المبرد او المجمد للبضائع ويدخل ضمن جميع النشطه المشار  اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة اى 

منها  النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديديه  ول يتم مزاولة 

نشاط النقل البري للركاب والبضائع 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.  

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.  تصميم أو إنشاء 

أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها  وبيعها.  

السياحة البيئية, فيما يخص المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة  

الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة, وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.   

انشطة خارج قانون الستثمار 72 :  التصدير  اعداد البحاث والدراسات الزراعية  اقامة مركز لتدريب واعداد 

وتنمية الموارد البشرية  اقامة الندوات الخاصة بالتطوير الزراعي  مع اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 القاهرة 13 شارع 155 /8 -ميدان النافورة -

1214 - الما لتصنيع وتطريز الملبس شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    89160 ورقم قيد  199948    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتطريز الملبس 

الجاهزة .  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  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 القليوبية قطعة 102 - 

بلوك صناعات الصغيرة - الصناعية ب.ج -

1256 - ايه اند ار اند اي اند اى للستثمار العقارى A&R&E&I شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت 

فى   29-12-2022 برقم ايداع    89866 ورقم قيد  200010    مركز عام  عن الستثمار العقارى .  

التسويق العقارى  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 

 C بالدور التاسع جناح  - RPC9 - 9 التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة الوحده رقم

بمنطقة الخدمات د بمشؤروع ريحانه بلزا -الشطر الول -زهراء المعادى - -
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VERTEX FOR POLYURETHANE  1215 - فرتكس لصناعات منتجات البولى يوريثان

PRODUCTS شركة  رأس مالها 4,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89161 

ورقم قيد  199949    مركز عام  عن انشطه داخل قانون 72 لسنة  2017 :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتجميع المستلزمات الطبية )فيما عدا الدويه ( .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع فلتر هواء السيارات .  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المقاعد والمراتب من الفوم ومنتجات البولى يوريثان .  تجاره الجمله والتجزئه 

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .   انشطه خارج قانون 72 لسنة 2017 :  التوريدات العمومية .  

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 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  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده 

بقانون الستثمار .  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 القاهرة شقة 2 - ق رقم 5408 - الحى الرابع - الهضبة الوسطى -

1216 - لرنج لتقنيه المعلومات شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

89163 ورقم قيد  199950    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 عليها  .  - إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  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 القاهرة 7 /8 د هـ شارع اللسلكي -

1217 - محمد معتمد ابراهيم مهابه وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

برقم ايداع    89166 ورقم قيد  199951    مركز عام  عن انشطة قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل 

مصنع لعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد وطاقة  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواح الطاقة الشمسيه  

انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - تقديم خدمات النظافة للمباني والمنشآت  - توريد معدات النظافه  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة 158 حي النرجس - منطقة 6 - التجمع الخامس -

1218 - ماكس مارك للستثمار الغذائي MAX MARK INVESTMENT FOOD شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89206 ورقم قيد  199954    مركز عام  عن 

تصدير المحاصيل الزراعية. تجارة الخضروات والفواكه. 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 القاهرة 31 شارع مكرم عبيد - مدينه نصر

1219 - الواحه جروب لمواد البناء شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    89223 ورقم قيد  199955    مركز عام  عن تجاره مواد البناء  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 القاهرة 71 ش ابو داود الظاهرى - 

شقه 36 -
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1220 - ايلند للمراكز التجاريه شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

ايداع    89233 ورقم قيد  199956    مركز عام  عن 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. اقامه و 

تشغيل المراكز التجاريه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم 

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 الوحده الداريه 6D - بوليجون- الشيخ زايد- 6 اكتوبر

1221 - شيماء محمود وشريكها شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

89239 ورقم قيد  199957    مركز عام  عن : أنشطة داخل قانون 72  اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة المواد 

الغذائية  تجاره الجمله والتجزئه للمواد الغذائية بإحدى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  : أنشطة 

خارج قانون 72  توريد المواد الغذائية  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون 

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

اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة شقة رقم 5 بالدور الخامس بجوار مبنى فودافون بمشروع 

ريحانة بلزا زهراء المعادي -

1222 - شينج دا للرخام والجرانيت SHENG DA شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

27-12-2022 برقم ايداع    89261 ورقم قيد  199959    مركز عام  عن  نشاط داخل قانون 72 لسنه 

2017: اقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلى وتلميع الرخام والجرانيت. إنشاء مباني مصانع 

بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.  نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: التصدير. مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. 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 القاهرة 94 عمارات المل

1223 - فينكارت لتكنولوجيا المعلوماتFincart شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    89390 ورقم قيد  199961    مركز عام  عن صناعة تكنولوجيا المعلومات 

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

وما يرتبط بها من تنمية بشرية, 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.  - التصالت وخدمات النترنت.  - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  

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 القاهرة عقار 28 - شقة 3 - شارع مكرم عبيد - ب 17 -
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1224 - الحرية الحديثة للباطنة العامة ورعايتها المركزة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    89391 ورقم قيد  199962    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز طبى 

متخصص فى الباطنه العامه والعناية المركزه  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 القاهرة 9 ميدان الحرية -

One Iteration For Technical And  1225 - ون ايتريشن للخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية

Computer Services شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

89392 ورقم قيد  199963    مركز عام  عن - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  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 القاهرة شقة رقم 3 الدور الرضى - 

نموذج 5 س مربع 1113 - شارع البستان - خلف الشيراتون -

1226 - دار المسرح المعاصر للنشر والتوزيع شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-28 

برقم ايداع    89393 ورقم قيد  199964    مركز عام  عن نشر وتوزيع الكتب.  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 القاهرة 42 شارع 

عبدالخالق ثروت -

1227 - شركه مركز أومنى للتدريب و الستشارات OMNI TRAINING CENTER شركة  رأس مالها 

1,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89394 ورقم قيد  199965    مركز عام  عن - 

اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية.  - 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 الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق 

المالية المنصوص عليها فى 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 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 القاهرة 10 ش اسماعيل 

رأفت -
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1228 - سيجما لتوريد مستلزمات شبكات الري واللندسكيب شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    89395 ورقم قيد  199966    مركز عام  عن -التوريدات العمومية  -توريد 

مستلزمات شبكات الرى و اللند سكيب  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 القاهرة شقة رقم ) 4( قطعة 3471 الحى الثانى - الهضبة 

الوسطى -

1229 - سكووجى لوسائل النقل الكهربائى Scooegy شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    89397 ورقم قيد  199967    مركز عام  عن تأجير وسائل النقل البرى 

الكهربائى لنقل الركاب.  النقل البرى للركاب بأستخدام تكنولوجيا المعلومات.  ول يتم مزاوله نشاط النقل البري 

للركاب )الدخلى - الدولى( أوالبضائع )الدخلى - الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل  القطر المصري او 

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى  الداخلى 

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

والتدريب عليها.  تأجير واستئجار الدراجات الكهربائية والنارية .  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا  التوريدات العمومية  التصدير  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 القاهرة مجمع زيزينيا بجوار الجامعة المريكية - التجمع 

الخامس -

1230 - آل عمر سعد للتجارة والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    89398 ورقم قيد  199968    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 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 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 البحر الحمر 1 شارع حسنى حماد - عمارة احمد على 

سعد - خلف المسجد القطرى - الميناء -

1231 - شركة مجموعة إيجيبت يورو للمواد الغذائية Egypt Euro Group شركة  رأس مالها 

410,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89412 ورقم قيد  199969    مركز عام  عن -: 

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية.  - تجارة 

الجمله و التجزئة للمنتجات الغذائية )بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة(.  -: أنشطة خارج قانون 72 

لسنة 2017  - التصدير وعلى الخص تصدير المنتجات الغذائية.  * مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة شقة 32 - عمارة 3 - مجموعة 105 - 

الرحاب -
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1232 - ميد سول للستثمارات الطبيه MED SOL شركة  رأس مالها 2,500,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    89424 ورقم قيد  199970    مركز عام  عن التجارة العامة فيما هو مسموح 

به قانونا  التوريدات العمومية  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  استيراد المستلزمات الطبيه و الكواشف 

الكيميائيه المعمليه فيما عدا الدويه  اداره المستشفيات و المراكز الطبيه  اداره معامل التحاليل  اداره مراكز 

الشعه  ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع 

المأكولت و التيك  اواى  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 القاهرة رقم 43 - ش معز الدوله

1236 - جى اس دى للحلول المتكاملة GSD Technologies شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    89494 ورقم قيد  199979    مركز عام  عن  نشاط من داخل قانون 72 لسنة 

2017 :  - صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت 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  .  - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  - اقامه و اداره 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول على  

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل 

التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  - 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.   نشاط من خارج قانون 72 لسنة 2017 :  - توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة الحاسب 

اللى وبرامج الحاسب اللى والشبكات السلكيه واللسلكية والجهزة  اللكترونيه للمنشات من الداخل فقط )

كاميرات المراقبه -اجهزة النذار -البوابات اللكترونية (واجهزة الحفظ والتخزين  ومستلزماتهم وقطع غيارهم  . 

* مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003  - القبام باعمال الرشفه اللكترونيه  • 

مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  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 

القاهرة 10 شارع سعيد بهجت -ميدان الحجاز -
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1249 - فولجا للنتاج الحيوانى Volga شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم 

ايداع    89618 ورقم قيد  199997    مركز عام  عن - تشغيل وادارة المطاعم  - التوريدات العمومية  - 

التصدير  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم.  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 القاهرة محل بالعقار 88 بالشطر 13 زهراء المعادى

1250 - الطياف للستثمار شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

89665 ورقم قيد  200002    مركز عام  عن الستثمار 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع المشروع -عين شمس 

الغربية

1237 - ايمان المحجوب وشريكها للخدمات البترولية Eman Al-Mahjoub and Partner شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89497 ورقم قيد  199980    مركز عام  عن 

: • أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  - إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة 

تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع النتاج  إلى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق 

تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة أو النابيب, ول يشمل ذلك نقل البترول .  - انشاء محطات تموين السيارات.  

- الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف , وتشمل:  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر 

والصيانة.  - معالجة السطح من الترسيبات.  - أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  

- إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  : • أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017  - ادارة وتشغيل 

وتاجير واستغلل مركز خدمة وصيانة السيارات.  - التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الزيوت والمواد 

البترولية.  - التجارة والتسويق اللكتروني عبر النترنت.  تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  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 القاهرة 52 ش عبد العزيز فهمى - مصر الجديده -

1238 - سنتر افنان لفساتين الفراح شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

89517 ورقم قيد  199981    مركز عام  عن تجارة فساتين الزفاف والسوارية  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 القاهرة 17 ش عباس 

العقاد -
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1239 - بيج إس للستثمار التجارى BIG S FOR COMMERCIAL INVESTMENT شركة  رأس 

مالها 50,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89525 ورقم قيد  199984    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  -التوريدات العمومية  التصدير.  التوكيلت التجاريه.  -تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 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  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 القاهرة S 6/2 - الدور الول - الحى 

الول -المنطقه السادسه - التجمع الخامس

1240 - محمد سوهل كازى MOHAMMED SOHEL وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   28-12-2022 برقم ايداع    89545 ورقم قيد  199987    مركز عام  عن استصلح وتجهيز 

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

الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى  

الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تجاره الجمله والتجزئه بالمناطق النائية والمجتمعات 

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

التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القليوبية 

مزرعة بحوض 6 - عزبة خورشيد - مزرعة الدهل -

1241 - أرجس للبرمجيات IT ARGS شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم 

ايداع    89546 ورقم قيد  199988    مركز عام  عن 1- صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما 

تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت 

وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال التوصيف والتصميم 

لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  8- أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  10 - 

التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم 

خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية .  13 - اقامه و اداره وتشغيل وصيانه 

محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على ترخيص من الجهات 

المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع مراعاه 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين 

ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  المحتوى 

العلمي والثقافي والفني.  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 القاهرة 171 شارع يوسف الجندى - التحرير -
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1242 - جوانزوا للستثمار الصناعى شركة  رأس مالها 1,500,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم 

ايداع    89559 ورقم قيد  199989    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللت والمعدات 

الصناعية وخطوط النتاج.  - أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  - أعمال إدارة 

التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية  

والدارية للمصانع.  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 القاهرة قطعة 25 - الحى الول - المنطقه الخامسه - التجمع الخامس -

 Kandil For Infrastructure Projects Company-Kipco 1243 - قنديل لمشروعات البنية التحتية

شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89562 ورقم قيد  199991    

مركز عام  عن المقاولت العامة.  مقاولت اعمال البنية التحتية من مد وتركيب شبكات الكهرباء والمياه 

والصرف الصحى.  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 القاهرة شقة 101 - عمارة 2 - برج الصحفيين - شارع 

السفارات - حى السفارات -

Page 418 of 1616 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

1244 - المعتصم بال عبدالباسط على وشريكيه شركة  رأس مالها 19,750,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    89564 ورقم قيد  199992    مركز عام  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017  - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية.  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم ومستلزمات الري العادية وبالتنقيط وقطع ووصلت بلستيكية والرولت 

والكياس  والعبوات والصناديق والنابيب والمواسير والخراطيم البلستيكية.  - اقامة وتشغيل مصنع للغزل 

والنسيج وتصنيع الملبس ودبغ الجلود.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق.  - اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف العلف بكافه انواعها  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء فيما عدا خام السمنت والحديد والصلب .  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكيماويات.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الجهزة اللكترونية.  - اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتعبئه وتغليف الحاصلت 

الزراعية والخضروات والفاكهة.  - اقامه وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات 

الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات الحاويات  وصوامع الغلل, ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة 

بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد  الغذائية  وتبريدها أو تجميدها, ومحطات الحاويات, 

وصوامع حفظ وتخزين الغلل.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المخللت وعصر الزيتون وتصنيع الزيوت.  - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

قطاعات اللومنيوم.  - اقامة وتشغيل المطاحن  - إقامة وتشغيل سلسل المداد و المراكز التجارية بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق خارج  الوادي القديم  - تخطيط وإقامة وتنميه المناطق العمرانية )

بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج  الوادي  القديم(.  - اقامه و تشغيل 

المخابز الليه .  - انشاء محطات تموين السيارات.  - انشاء مناطق الخدمات التجارية والترفيهية.  - استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط 

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

الحديثة فى  الستزراع  وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  .2008  - تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك 

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

السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  - تربية الخيول.  - الهندسة الوراثية في المجالت 

النباتية والحيوانية.  - إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  - اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق 

والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكمله او  المرتبطه بذلك  سواء كانت خدميه او ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية , واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها على ال  يقل مستوى  الفنادق 

والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحه الوحدات  

المبيعه منها  على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقه اليوائيه للمشروع  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المنتجات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج  إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف 

الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وأنفاق السيارات 

وإدارتها واستغللها وصيانتها  تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلل أو صيانة خطوط السكك الحديدية 

)ركاب/ بضائع/ جر كهربي/ ديزل(  النشطة الخاصة بالتنقيب عن الخامات التعدينية واستخراجها وتقطيعها 

وتجهيزها واستخلصها وتنقيتها واجراء أي  عمليات صناعية عليها ول يشمل ذلك محاجر الزلط والرمل.  

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  - المقاولت العامة  - مقاولت اعمال انشاء الكبارى وصيانتها.  - 

التوريدات العمومية  - التوريدات العمومية  - القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق 

والميادين )لند سكيب(.  - إقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السيارات واللت والمعدات وقطع الغيار.  - 

ادارة المشروعات  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط 

وإجراءات الترخيص بها.  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )

عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت  والتيك أواي.  - إنشاء الوحدات الدارية  - استغلل المحاجر  - 

الستيراد و التصدير  تلتزم الشركة 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 .  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 
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الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية مكتب رقم 1 - الدور الرضى 

خلفى-عمارة رقم 184 -المنطقة السكنية العاشرة -

1245 - ايبيماكو لمستحضرات التجميل EPIMACO For Cosmetics شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89596 ورقم قيد  199993    مركز عام  عن توزيع وتسويق 

وتجارة وتوريد الدوية البشرية و البيطرية و المكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والغذية الخاصه  

والمطهرات الطبية والمصال واللقاحات والمحاليل الطبية بمختلف انواعها والمبيدات الحشرية والمستلزمات 

الطبية و  العلف السائلة والبودرات والبرمكسات واغذية ومستلزمات الطفال ومستلزمات المعامل ومستلزمات 

السنان و  العشاب الطبية والعطور والزيوت العطرية ومستلزماتها والخامات الدوائية .  تصنيع كل ما سبق 

لدى الغير .  وتسجيل كل ما سبق لدى الجهات المختصه .  التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  التجارة العامة والتوزيع للجهزة الطبية فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات 

العمومية للجهزة الطبية.  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 القاهرة وحده 103 الدور الول - عقار رقم 21 - قطعه 14 ارض الستثمار - 

مدينة الفرسان - دائرى

المعادى القطامية -

1246 - باربر كلب جعفر Barber Club Jaafar شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    89598 ورقم قيد  199994    مركز عام  عن إدارة وتشغيل كوافير رجالى.  

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 القاهرة 8 شارع محمد حسن الجمل - مدينة نصراول - -

1247 - الكترو باور سيلوشن للتوكيلت التجارية Electro Power Solution شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89600 ورقم قيد  199995    مركز عام  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  التوكيلت التجارية.  

- تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 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 .  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 القاهرة 86 شارع عباس العقاد -
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1248 - واسطه للتوكيلت التجارية WASTA شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   2022-12-28 

برقم ايداع    89605 ورقم قيد  199996    مركز عام  عن التوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة 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.  التوريدات العمومية.  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  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 القاهرة 3 ش مكرم عبيد -

1251 - كى ستون للحلول الماليه KEY STONE FOR FINANCIAL SOLUTIONS شركة  رأس 

مالها 1,000,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89858 ورقم قيد  200005    مركز عام  

عن -اداره و تطوير المشروعات  -اعاده الهيكله الداريه للشركات  -اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و 

تنمية و تدريب الموارد البشرية.  تحصيل الفواتير  -اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  -السثمار العقارى  -

الستعلم الميدانى عن الشركات و الفراد فيما عدا الستعلم الئتمانى  اعداد الدراسات القتصادية و المالية و 

الدارية  الستثمار و المساهمه و الشتراك فى تأسيس الشركات و المشروعات التى تعمل فى مجال اداره 

المشروعات بكافه  انواعها  ) فيما عدا ممارسه النشطه المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق راس 

المال و المواد 120 و 122 من  لئحته التنفيذيه (  تقديم الستشارات فى مجال دراسات التمويل الستثمارى 

للشركات التى تعمل فى مجال اداره المشروعات و الستشارات  الماليه و الستشارات الخاصه باداره و تطوير 

الشركات و المؤسسات )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 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 القاهرة 3 ش الفريق عبد 

المنعم رياض- الدور الثانى - -

1252 - هيلثيبول للمطاعم healthy bowl for Restaurants شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   29-12-2022 برقم ايداع    89859 ورقم قيد  200006    مركز عام  عن -اقامة و تشغيل و ادارة 

المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية(و تقديم جميع أنواع  المأكولت و التيك 

اواى  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 القاهرة 587 النرجس - عمارات طلعت حرب - التجمع الخامس -

1253 - البروفسير لدارة المستشفيات شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

89863 ورقم قيد  200007    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو 

العامة وما تضمه من أنشطة داخليه علجية أو طبية  بشرط أن تقدم 10 % سنويا بالمجان من عدد السرة التي 

يتم شغلها+  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 القاهرة 23 عمارات العبور-صلح سالم-شقة 5 - الدور الرابع -
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1254 - مطاعم فيرميليا تشيكن Fermelia Chicken Restaurants شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89864 ورقم قيد  200008    مركز عام  عن إقامة وتشغيل وإدارة 

المطاعم والكافتريات )الثابتة(.  توريد المواد والمنتجات الغذائية.  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 المنوفية شارع بورسعيد - بجوار برج 

سلطح -

1257 - فيوتك للتوريدات العمومية والتوزيع شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-29 

برقم ايداع    89868 ورقم قيد  200011    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

/ التوريدات العمومية  -التوكيلت التجارية  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة  أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  يجوز 

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

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

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

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

محافظة القاهرة عماره 21 -ش 233 دجله المعادى -

1258 - شوك سباركس للبرمجيات والتسويق اللكترونى Shock Sparks شركة  رأس مالها 1,000.000 

قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89869 ورقم قيد  200012    مركز عام  عن  انشطة داخل قانون 

الستثمار 72 /2017 :  - 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 .  انشطة 

خارج قانون الستثمار 72 /2017 :  -التسويق اللكترونى عبر النترنت  -تصميم المواقع اللكترونية  مع 

افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القاهرة 20 أ شارع المدينة المنورة -

صقر قريش -

1259 - حاضرين للحاق العمالة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

89871 ورقم قيد  200013    مركز عام  عن الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل .  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 

القاهرة 15 شارع جمال من شارع دار السعادة -

1260 - رازور للتسويق العقارى Razor Real Estate شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    89872 ورقم قيد  200015    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

القاهرة قطعة 108 -المجاورة الولى-الحى الول شرق -
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1261 - دابليو سكويرد للتصميم الداخلى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم 

ايداع    89874 ورقم قيد  200016    مركز عام  عن - اعداد التصميمات الداخلية والديكور والتشطيبات  - 

اعداد التصميمات الهندسية  - المقاولت العامة والخاصة  - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 القاهرة ش 90 الشمالى - القطاع الثالث - مبني كايرو 

بيزنس بلزا - الدور الول - مكتب 2/102-

1262 - او اتش جروب لتوصيف البيانات والتسويق اللكترونى شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    89875 ورقم قيد  200017    مركز عام  عن : انشطة قانون 72  1- صناعة 

تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز  

البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي .  2- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم 

للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .  3- أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب  عليها .  4- إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  5- إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .  6- أعمال 

التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها .  7- إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها .  8- أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  9- تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول 

البيانات  10 - التصالت وخدمات النترنت  11 - المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج و الرسوم  الصناعية .  12 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و 

البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات  المعنية  13 - اقامه و اداره 

وتشغيل وصيانه محطات وشبكات التصالت السلكيه واللسلكيه و القمار الصناعية بعد الحصول  على 

ترخيص من الجهات المعنيه وليشمل ذلك الذاعه والتليفزيون  14 - مشروعات البحث والتطوير العلمي من 

اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد  ) ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. ) مع 

مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  15 - إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  16 - إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 - حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.  18 - 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه  

المحتوى العلمي والثقافي والفني.  : انشطة خارج قانون 72  -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 الوراق المالية لنشطة الشركات  العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  •التوريدات العمومية  -التسويق 

اللكترونى عبر النترنت  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار  

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 القاهرة العقار رقم 8 ش ذاكر حسين-القطعه رقم 11 بلوك 61 المنطقة السابعه -
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1263 - بيوديم للتجارة والتوكيلت شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم 

ايداع    89876 ورقم قيد  200018    مركز عام  عن توريد وتوزيع وتجارة المستلزمات الطبية ولوازم 

المستشفيات والدوية والكيماويات والجهزة الطبية والمعملية وقطع  غيار الجهزة الطبية ومستلزماتها والمحاليل 

وكيماويات المعامل وزجاجيات المعامل وتعبئة وتغليف وتصنيع كل ما سبق  لدى الغير  الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  إقامة وتشغيل مخازن الدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل والكيماويات.  التجارة 

اللكترونية عبر النترنت  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 القاهرة شقة 11 - الدور الول - 12 شارع شهاب الدين -

1264 - ابداع للمبانى الحديثة شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

89879 ورقم قيد  200019    مركز عام  عن - مقاولت إنشاء المبانى الحدبثة  - المقاولت العامة 

والمتخصصة  - مقاولت اعمال التشطيبات والديكور  - صيانة وتجميل الحدائق والطرق والميادين  - اعداد 

التصميمات الهندسية  - التوريدات العمومية  - 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  

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 

القاهرة 31 ش عماد الدين كامل - عباس العقاد -

1265 - ايديال للستثمار التجاري Ideal Commercial Investment شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89880 ورقم قيد  200020    مركز عام  عن - 

التسويق العقارى  - اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  - ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  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 

القاهرة مكتب رقم M1 بالوحدة رقم 201 بالطابق الثانى من العقار رقم 38 حى الملتقي العربي -شيراتون 

المطار -

1266 - أم جى للتسويق العقارى M G Real estate شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    89881 ورقم قيد  200021    مركز عام  عن 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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

محافظة القاهرة 21 ش الفريق محمد رشاد من ش عبدالحميد بدوى الدور الثالث شقة 8 -
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1267 - أدرياتيك للخدمات الصناعية Adriatic Industrial Services شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89883 ورقم قيد  200022    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات الفنية و 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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( .  اقامة 

وتشغيل وادارة مركز لخدمة وصيانة ومعايرة وتأجير اللت والمعدات البترولية والهندسية وجميع الجهزة  

المستخدمة فى المجال الصناعى ومجال البترول والغاز )فيماعدا التأجير التمويلى (.  اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية وتأهيل الموارد البشرية.  الحاق العماله المصرية للعمل بالداخل .  بيع وتخزين اللت والمعدات 

والمواد اللزمة للمجال الصناعى ومجال البترول والغاز .  تصنيع وتجهيز الويرات الصلب و الطراف 

المستخدمة فى عمليات رفع معدات ومواسير الحفر البترولية والحوافظ  البلستيكية والمعدنية والحاويات 

والصناديق المصنوعه من الحديد الصاج لدى الغير .  تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل :  - صيانة آبار البترول وتنشيطها  - - صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  - حفر 

آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول .  - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة  - 

معالجة السطح من الترسيبات  - الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج  - الخدمات المتعلقة 

بالستكشاف البترولي  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 القاهرة شقة رقم 14 الدور الرابع - عمارة رقم 41 أ - المجاورة 4 - التجمع الول - -

1268 - سكيلد للكيماويات SKILLED FOR CHEMICALS شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت 

فى   29-12-2022 برقم ايداع    89895 ورقم قيد  200023    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية  توريد الكيماويات  تقديم خدمات مكافحة الفات  تنسيق الحدائق 

واعمال اللندسكيب  توريد وصيانة نباتات الزينة  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 القاهرة العقار رقم 100 شارع الميرغني -

1269 - فياض للستشارات المالية والدارية شركة  رأس مالها 400.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم 

ايداع    89897 ورقم قيد  200024    مركز عام  عن تقديم الستشارات المالية والقتصادية والدارية )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 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 القاهرة وحده 509 بالدورالخامس -مبنى B5 -كايرو 

فيستفال -التجمع الخامس
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1270 - كونيستون لتجاره و توريد السمنت و الحديد CONISTONE شركة  رأس مالها 500,000.000 

قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89898 ورقم قيد  200025    مركز عام  عن تجاره و توريد 

السمنت و الحديد و مواد البناء  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 القاهرة مكتب ) S04 ( -الكائن بالطابق الرابع من العقار 

رقم 86 - بشارع عباس العقاد-

1271 - ماهر سعد الدين احمد وشريكته شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم 

ايداع    89901 ورقم قيد  200027    مركز عام  عن تجاره الجمله والتجزئه لللت الزراعية ومستلزماتها 

وقطع غيارها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديده  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة 

25 شارع مراد - ناصية شارع القللي -

1272 - إيكوريس للتنمية المستدامه Ecoris For Sustainable Development شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89904 ورقم قيد  200028    مركز عام  عن - 

تقديم خدمات الدعم الفنى واللوجيستى والتقني للمشروعات الخضراء ومشروعات الطاقه المتجدده  - تنظيم 

المعارض )فيما عدا المعارض السياحيه( مع اللتزام باستصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده  - 

ادارة المواقع اللكترونيه  - انتاج المحتوى اللكتروني بصورة المختلفه من صوت وصورة وبيانات  - التسويق 

اللكترونى عبر النترنت  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية  تقديم الستشارات فى 

مجال التنمية المستدامة)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 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 القاهرة 16 ش فهمى 

الدور الثانى -باب اللوق -

1273 - لورا ثابت للتدريبات والستشارات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم 

ايداع    89905 ورقم قيد  200029    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية  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 ( .  استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط  

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

الحديثة فى  الستزراع وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان 

ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  -توزيع المواد الغذائية والزراعيه  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 القاهرة شقة رقم 6 مبنى 4 ميدان مصطفى كامل-سرايات المعادى -
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1274 - الشاذلي لدارة المطاعم شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

89911 ورقم قيد  200030    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات لتقديم 

كافة انواع المأكولت والمشروبات الساخنة والباردة "فيما  عدا المشروبات الكحولية"  توريد الخضروات 

والفاكهة والمواد الغذائية  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 القاهرة الوحدة رقم G23-بالمول الكائن على قطعة الرض رقم 37 - منطقة 

الخدمات - التجمع الثالث - القاهرة الجديدة - أول -

1275 - بلو صب مارين دايفنج سنترز Blue Submarine Diving Centers شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89913 ورقم قيد  200031    مركز عام  عن -

إقامة وتشغيل مراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها  -إقامة وتشغيل مارينا اليخوت  -إقامة 

وتشغيل مراكز اللعاب المائية والنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.  -اقامة وتشغيل يخوت السفارى والنشطة 

المكملة لها أو المرتبطة بها  -ادارة و تملك وتأجير واستئجار الوحدات البحرية )القائمة بالفعل والسابق لها 

الحصول على التراخيص اللزمة(  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 البحر الحمر لدور الرضى بمبنى مركز الغطس بقرية 

لوتس باي السياحية - الكيلو 8 طريق سفاجا الغردقة

-

1276 - مزالى للتوريدات شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

89914 ورقم قيد  200032    مركز عام  عن - التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الكسسوارات 

والمواد الغذائية.  - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافيتريات  - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب 

وتنمية الموارد البشرية.  - اعمال صيانة المبانى والمنشات وصيانة العدد واللت والمحركات ومولدات الكهرباء 

بكافة انواعهم.  مقاولت العمال الكهربائية والميكانيكية.  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 القاهرة شقة 2 - الدور الرضى- 31 

ش موسى بن نصير -

1277 - كازابلنكا لتجارة المفروشات والستائر شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    89915 ورقم قيد  200033    مركز عام  عن تجارة المفروشات والستائر  

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 القاهرة 98 ش الزهر -
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1278 - الزريطة للثاث والمقاولت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

89918 ورقم قيد  200034    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  تجارة 

الخشاب و الثاث المكتبى والمنزلى والستائر و المفروشات والجلود واللوميتال والرخام والملبس الجاهزة و  

الحذية .  التوريدات العمومية .  المقاولت العامة.  إقامة وتنظيم المعارض فيماعدا السياحية)بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.  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 القاهرة 94 أ سراي القبة -

1279 - اي سي جي لصناعة السيارات ذ.م.م E C G شركة  رأس مالها 5,000,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    89957 ورقم قيد  200037    مركز عام  عن التصنيع والتجميع لدى الغير 

لجميع انواع وسائل النقل الخفيف  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية لجميع 

وسائل النقل الخفيف  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 القاهرة شارع نخلة المطيعي شقة 2 – الدور 2 – ميدان تريموف -

1280 - رااندى ليت للدوات الكهربائية Raandy Light شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    89958 ورقم قيد  200038    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الدوات الكهربائيه واجهزة الناره واللمبات العادية والليد ولمبات فلورسنت واللمبات  الديكورية والسبوتات 

والكشافات و كشافات النارة العادية والنجف والدوائر الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية .  تجاره الجمله 

والتجزئه للدوات الكهربائية واجهزة النارة واللمبات العادية والليد ولمبات فلورسنت واللمبات الديكورية  

والسبوتات والكشافات وكشافات النارة العادية والليد والنجف والدوائر الكهربائية ووحدات الطاقة الشمسية  

ومستلزماتها ومكوناتها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .  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 الغربية شارع داير الناحية بجوار منزل 

العمدة - زمام - كفر سبطاس -

1281 - مطعم البيت اليمني الحديث للمطاعم والكافيهات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    89960 ورقم قيد  200039    مركز عام  عن تشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات والكافيهات  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 القاهرة المنطقة التجارية كرافت زون - بلوك 4 - محل 46 - مدينتي - القاهرة 

الجديدة - أول -

1282 - إياد ستار كوافير حريمي Eyad Star شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-29 

برقم ايداع    89963 ورقم قيد  200040    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز للعناية بالشعر 

والجسم والبشرة )فيما عدا إجراء العمليات الجراحية(  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 القاهرة 7 شارع محمد فتح ل السلطيسي أمام الحديقة 

الدولية الحي السابع مدينة نصر -
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1283 - اولميد للتجارة والتوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

89966 ورقم قيد  200041    مركز عام  عن - تجارة المواد والدوات البلستيكية والكابلت  - التوكيلت 

التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  - التوريدات العمومية  - تجارة 

المستلزمات الطبية والجهزة الطبية )فيما عدا الدوية(  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 القاهرة 31 عمارات العبور - صلح سالم -

1284 - ريمون لتجارة الذهب والفضة RAYMOND GOLD AND SILVER TRADE شركة  رأس 

مالها 1,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89983 ورقم قيد  200045    مركز عام  عن 

تجارة المشغولت الذهبية والفضية وليتم مزاولة النشاط البعد الحصول على التراخيص اللزمة من مصلحة 

سك الدمغة و الموازين التابعة  لوزارة التموين و التجارة الداخلية  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 القاهرة 78 شارع المعز لدين ل 

الفاطمي - الصاغة -

CCFP construction company for  1285 - سى سى اف بى كونستراكشن كومبانى فور بيبول

people شركة  رأس مالها 555,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    90023 ورقم قيد  

200047    مركز عام  عن مقاولت اعمال النشاءات  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 البحر الحمر 1 ش قرنى -منطقة 

الشغال -

1286 - كيورجين لتجارة المستلزمات الطبية Curegene شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    90024 ورقم قيد  200048    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  تجارة وتوريد المستلزمات الطبية )فيما عدا الدوية(.  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 

القاهرة 58 عمارات المستقبل 3 - التجمع الثالث -

Page 429 of 1616 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

1287 - عامر للفواكه والخضراوات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

90025 ورقم قيد  200049    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

والتوريدات العمومية وعلى الخص تجارة وتوزيع وتوريد وبيع  الفواكه والخضراوات.  - التصدير والتوكيلت 

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

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

الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  • ادارة المشروعات.  مع مراعاة القرار 

الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات الترخيص بها.  • اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم والكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع  

المأكولت والتيك أواي  • اقامة وتشغيل وإدارة وحدات الطعام المتنقلة.  • تقديم خدمات الكاترينج.  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 القاهرة محل 1 عقار 1089 - زهراء م.نصر - ثالث مدينة نصر -

1288 - على حسن جروب للتجارة والتوزيع شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-29 

برقم ايداع    90026 ورقم قيد  200050    مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا.  توريد وتصدير الخامات المحجرية بكافة انواعها.  التوريدات العمومية.  تقديم خدمات النظافة وإبادة 

الحشرات والقوارض.  المقاولت العامة والمتكاملة.  حفر وتبطين الترع والمصارف المائية.  التصدير 

والتوكيلت التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة 

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.  تحصيل الفواتير.  

تجارة وتوزيع السمدة والعلف وخاماتها.  انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها 

وصيانتها.  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 القاهرة الدور الثالث - عقار رقم 1 - شارع د. ابراهيم ابوالنجا - امام شركة انبى 

للبترول -

1289 - وى هير لخدمات الكول سنتر We here شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    90029 ورقم قيد  200051    مركز عام  عن اقامة وتشغيل وادارة مراكز 

التصالت )الكول سنتر(  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 القاهرة 9و الوحده 62 الدور السادس -طريق الدائرى -الهضبه الوسطى -
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1290 - ام الكتريك بور للصناعة والتجارة M Electric Power For Trading And  Industry شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    90060 ورقم قيد  200053    مركز 

عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع لوحات كهربائية.  المقاولت العامة.  التوريدات العمومية.  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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.  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  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 القاهرة 52 ش الطيران -

DELTA LOGISTICS FOR TRADING  1291 - دلتا لوجيستيكس لخدمات النقل والتخزين والتجارة

TRANSPORTATION STORAGE SERVICES شركة  رأس مالها 20,000,000.000 قيدت 

فى   29-12-2022 برقم ايداع    90061 ورقم قيد  200054    مركز عام  عن النقل البرى الداخلي 

للبضائع )عدا النقل السياحى( ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب أوالبضائع )الداخلى -  الدولى(والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص اللزمة  

بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  الستيراد والتصدير  تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا والتوريدات العمومية  التجارة العامة وعلى الخص تجارة السيارات بكافة أنواعها )سيارات 

الركوب والسيارات الرياضية وسيارات الدفع  الرباعي والشاحنات والتوبيسات واللوري وقطع الغيار الخاصة 

بكل ماسبق واستيرادها(  تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي  ادارة وتشغيل 

وتأجير واستثمار المخازن والمستودعات فيما عدا المخازن ومستودعات الكيماويات الخطرة  تقديم الستشارات 

اللوجستيه )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 ( .  ادارة وتشغيل مراكز صيانة  

التوكيلت الملحية  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 القاهرة القطعة رقم 67 بالتجمع الخامس القطاع الول مركز المدينة شارع التسعين -

1292 - ايه تى ام للصناعات الهندسيه و تشكيل و تشغيل المعادن شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    90062 ورقم قيد  200055    مركز عام  عن اقامه و تشغيل مصنع لتشكيل و 

تشغيل المعادن  اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الهندسيه  التوريدات العموميه  المقاولت العامه  

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 القاهرة 6 ش رضوان السكران من ش مدرسه البركه-
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 CAR INTEL MOTORS AND MOTORCYCLES 1293 - كار انتل للسيارات والدراجات النارية

شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    90084 ورقم قيد  200056    

مركز عام  عن التجارة العامة والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا  اقامة وتشغيل مركز لصيانة وخدمة 

السيارات بكافة انواعها والدراجات النارية والكهربائية.  إقامة وتنظيم ورش العمل.  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 مبنى رقم 4 - 

اركان بلزا - القطعة 31 الشيخ زايد - امام كمبوند زايد 2000

OROUBA INTERNATIONAL UNIVERSITY  1294 - العروبة الدولية لنشاء وادارة الجامعات

O.I.U -  شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    90093 ورقم قيد  

200057    مركز عام  عن انشاء وادارة الجامعات الخاصة  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 القاهرة شقة 5 - الدور الثامن - بالعقار 

رقم 1 شارع طلعت حرب - ميدان التحرير -

1295 - باتلرز للستثمار الغذائي Butlers شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-29 

برقم ايداع    90111 ورقم قيد  200061    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والمقاصف الغذائية الثابته لتقديم المأكولت والوجبات الجاهزة والمشروبات )عدا  الكحوليه(  - تقديم خدمات 

العاشه )الكاترينج(  - حق استغلل العلمات التجارية )الفرانشايز(  تجارة المواد الغذائية  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 

القاهرة 22 شارع عمر هلل -عمارات الشرطه -

1296 - سيتيك إيجيبت لصناعة السمنت CETEC Egypt for cement industry شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    90123 ورقم قيد  200062    مركز عام  عن - 

تصنيع وتصميم أنظمة صناعة السمنت وتصنيع قطع الغيار طبقا للرسومات الصلية لدى الغير  - تصنيع 

وتصميم جميع أنواع الفلتر ومستلزمات الحفاظ على البيئة لدى الغير  - تصنيع وتصميم جميع أنواع سيور نقل 

الخامات وقطع الغيار الخاصة بها لدي الغير  - صيانة جميع أنواع الفلتر ومستلزمات الحفاظ على البيئة  - 

توريد جميع انواع الطلمبات والكمبروسورات وجميع انواع المراوح  - المقاولت العامة  -تقديم الستشارات 

الهندسية )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 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 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 القاهرة غرفة 3 - شقة 805 - الدور الثامن - 6أبراج المعمورة - برج ج -الحي السابع -
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1297 - فلير لمستحضرات التجميل Flare Cosmetics شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    90148 ورقم قيد  200064    مركز عام  عن - التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا  - تجارة وبيع وتوريد الجهزة الطبيه والمستلزمات الطبيه  - التصدير والتوكيلت التجارية  

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  - التصنيع لدى الغير للدوية والمكملت الغذائية 

ومستحضرات المعامل والمستشفيات  - التوريدات العمومية  - تجارة الدوية والمكملت الغذائية والبان الطفال 

ومستحضرات الصيدليات والمستشفيات والمعامل والمستحضرات  الكيميائية ومشتقاتها ومستحضرات التجميل 

ومستلزمات العنايه بالطفل والم والغذية الطبيعيه ومستلزمات العنايه  بالمنزل والمبيدات الحشريه  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 القاهرة شقة 51 - عمارة 23 - مج 133 - الرحاب -

1298 - لين بو للخدمات العلنية Line boh شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    90149 ورقم قيد  200065    مركز عام  عن الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروءة والمرئية  حجز وبيع المساحات والوقات العلنيه .  القيام بأعمال المونتاج والجرافيك 

وايجار معدات ووحدات التصوير ) عدا التأجير التمويلي (  تجهيز واعداد استوديوهات التصوير وتأجيرها 

واعداد اماكن التصوير )عدا استوديوهات البث الذاعي (  اقامة واستئجار استوديوهات ومعامل النتاج 

السينمائي ودور العرض بما في ذلك تصوير وتحميض النتاج .  - إقامة و تنظيم المعارض و الندوات 

المؤتمرات ) فيما عدا المعارض السياحيه بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل  معرض على حده  تقديم 

الستشارات الفنيه )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته  التنفيذية(  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  تخطيط الحملت العلنيه والدعائيه 

وتسويقها .  النتاج الفنى 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 (  بيع وشراء ادوات التصوير وجميع المعدات الخاصه بصناعه السينما .  اقامة 

وتشغيل مركز تدريب لعداد وتنميه وتدريب المدراء والكوادر  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 القاهرة 17 ش 72 -

Yongda Electric Power Industry 1299 - يونجدا الكتريك باور اندسترى )ايجيبت( ليمتد

EGYPT( Limited(  شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    90261 

ورقم قيد  200067    مركز عام  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع معدات الطاقه  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع منتجات السمنت  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

منتجات الهاردوير )الجهزة والمعدات(  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القوالب  - تجاره الجمله والتجزئه 

لمنتجات السمنت ومعدات الطاقه الكهربائية والمنتجات البلستيكيه بالمناطق النائية  والمجتمعات العمرانيه 

الجديده  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 القاهرة 37 شارع حسن صادق
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1300 - الطور للمقاولت والتوريدات العمومية وإستصلح الراضى شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت 

فى   29-12-2022 برقم ايداع    90265 ورقم قيد  200070    مركز عام  عن المقاولت العامة.  

مقاولت رصف وإنشاء الطرق .  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

واستزراع الراضي المستصلحة.  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

اللبان أو التسمين أو اللحوم.  إقامة المزارع السمكية .  مقاولت حفر أبار المياه الجوفية وصيانتها .  التوريدات 

العمومية.  توريد المواد الغذائية .  توريد وتركيب الواح الطاقه الشمسية وطلبمات المياه الجوفية.  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 

القاهرة الدور الرضى - عقار رقم 26 - أرض وزارة المالية - التجمع الول
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فروع الشركات

1 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80796 ورقم قيد   

16198   فرعى  عن   - الستيراد والتصدير فى جميع المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع 

وتوزيع كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة 

ومنتجات اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين 

الشرقية منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز 

اللحوم والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن 

مبردة ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم 

المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق 

غرض الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة 

مركز تنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الدش والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص مدمجة .   مع مراعاة 

الحكام والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى التجارى بالعقار رقم 34 شارع 

السايس - ناصية شارع حموده - حدائق حلوان

2 - الشركه مترو ماركت للتجاره والتوزيع ش.م.م   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80796 ورقم قيد   

16198   فرعى  عن   - الستيراد والتصدير فى جميع المجالت  - إنشاء وامتلك محلت السوبر ماركت لبيع 

وتوزيع كافة المواد الغذائية وادوات التجميل والملبس بجميع انواعها وكافة الدوات المنزلية والسلع المعمرة 

ومنتجات اليس كريم ومنتجات تكوين وتأسيس السوبر ماركت    - انتاج المخبوزات وكذلك الحلوى من العجين 

الشرقية منها والغربية.  - تقطيع وتجهيز وتغليف الجبن وتجهيز السماك ومنتجاتها وتقطيع وتغليف وتجهيز 

اللحوم والدواجن  - انتاج وتجهيز وتعبئة لحوم طازجة ومجمدة ومصنعات لحوم وتجهيز وتعبئة اجزاء دواجن 

مبردة ومجمدة  - انتاج عصائر البرتقال والوجبات الجاهزة وإنشاء الكافتيريا داخل السوبر ماركت لتقديم 

المشروبات الساخنة والباردة والحلويات لعملء السوبر ماركت.   - تملك كافة أنواع العقارات الزمة لتحقيق 

غرض الشركة وللشركة الحق فى كفالة الغير .  - ادارة وتشغيل مركز لصيانة واصلح السيارات .  - اقامة 

مركز تنمية وتدريب وتأهيل الموارد البشرية .  - عرض منوعات موسيقية ومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن 

طريق الدش والبروجيكتور و DVD وبيع مصنفات سمعية وسمعية بصرية على أقراص مدمجة .   مع مراعاة 

الحكام والقوانين واللوائح والقرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات او غيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر او بالخارج, كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة   او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة الجيزة تعديل العنوان :شقة 1001 - الدور العاشر ) فوق 

الرضى والميزانين ( بالعقار رقم 30 شارع لبنان-مدينة المهندسين-

3 - كريستال فور ماكينك شيرتس Cristall for Making Shirts ش م م   قيدت فى   01-12-2022 برقم 

ايداع    80958 ورقم قيد   51066   فرعى  عن نشاط الشركة   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع   ملبس جاهزة 

رجالى واولدى من القمشة المنسوجة   ملبس جاهزة حريمى وبناتى   ملبس جاهزة اطفال عامه   اطقم 

مليات متنوعة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها 

أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

بنى سويف افتتاح فرع : قطعة أرض بمساحة 4460 م2 بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة

268 - : مريم مصطفي كمال حسن حسن وشريكها   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89982 ورقم قيد   

200044   فرعى  عن اضافة الي غرض الشركة نشاط : التصدير  بجهة محافظة القليوبية فرع بالقطعة رقم 13 

بلوك 14066-الحي السادس
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269 - : مريم مصطفي كمال حسن حسن وشريكها   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89982 ورقم قيد   

200044   فرعى  عن اضافة الي غرض الشركة نشاط : التصدير  بجهة محافظة الشرقية الدور الثالث من 

- C8 القطعه رقم 94- المنطقه الصناعيه

4 - موتور كير سرفيس )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80776 ورقم قيد   71901   

فرعى  عن تقديم الستشارات بصفة عامة 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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية . 

   إقامة وتشغيل مركز اتصالت ) كول سنتر ( . 

   إدارة المشروعات ) عدا الدارة الفندقية ( 

   الوساطة في إنهاء الجراءات الدارية أمام الجهات الحكومية . 

   تقديم خدمات انقاذ السيارات علي الطرق . 

   الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤة والمرئية . 

   التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانونا وعلي الخص بيع كروت الخصم . 

   إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة 

وخدمات النترنت بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها .   

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة 

 ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وج ه 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 الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة الشقه رقم 3 - 

بالدور الثاني - بالعقار رقم 9ز / 4 بشارع سيد داوود - تقسيم اللسلكي - المعادي الجديدة

5 - الشركة التجارية المصرية المتكاملة Integrated Commercial Egyptian Company   قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    81026 ورقم قيد   129587   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة 

والكافتريات الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

والقانون رقم 121 لسنه 1982 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   التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا وبالخص 

الغذيه والمشروبات غير الكحوليه إدارة المشروعات مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان 

شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و اجراءات الترخيص بها   التوريدات العمومية   حق إستغلل 

العلمات التجارية) الفرنشايز( يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و 

غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها 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 القاهرة الوحده رقم C-9 بالمبنى رقم C بالدور الرضي بالمركز التجارى بيترا جيت 

ألماظه - مول ألماظه - الكائن أمام مستشفي مصر للطياران

6 - احمد عبدالرازق عبدالرحمن و شريكه   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80815 ورقم قيد   

162924   فرعى  عن أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و نشر و تقطيع و 

تلميع و صقل الرخام و الجرانيت أنشطة من خارج ق 72 لسنة 2017:  التصدير مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

رقم ) 4 - 146 ( بمنطقة الصناعات المتوسطه - بني سويف الجديده
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19 - اية جى للستثمار العقارى   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81264 ورقم قيد   144378   

فرعى  عن المقاولت العامة

  الستثمار و التسويق العقارى

 التجارة العامة والتوزيع 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 

شبيهةباعمالها

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 القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /محل تجاري رقم 3بالعقار رقم 70 - ش الميرغني

7 - واى ايه ديفليبمنت كونسلتنت للستشارات 

Y A DEVELOPMENT CONSULTANT   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    80783 ورقم قيد   

166838   فرعى  عن غرض الشركة . أنشطة قانون 72  . صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما 

تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات , ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد, وتطوير 

البرمجيات, والتعليم التكنولوجى . انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت 

المعلومات والتصالت وتطويرها . الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة , والمناطق النائية, 

والمناطق خارج الوادى القديم . ادارة وتسويق وتشغيل اللعاب الرياضية وإنشاء الندية الخاصة والكاديميات 

والندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية . أنشطة خارج قانون 72 . ادارة المشروعات عدا الفندقية . التجارة العامة 

فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة المواد الغذائية . التسويق اللكتروني عبر النترنت . تسويق 

المنتجات   . ادارة وتشغيل سوبر ماركت . وكالة دعاية وإعلن . تسويق وتصميم حملت إعلنية اون لين 

واوف لين . تصميمات داخلية . بناء وتنفيذ مشاريع انشائية . تصميم وتنفيذ مواقع إلكترونية ومطبوعات . تصنيع 

وتغليف وتعبئة المواد الغذائية لدى الغير . ادارة وتشغيل أنشطة اللندرى)تنظيف الملبس( . الغسيل والكى 

والتنظيف الجاف لكافة انواع المنسوجات والمفروشات بما فيها الملبس والفراء والجلود والستائر والبطاطين 

والسجاد والنتريهات وغسيل السيارات بالمنزل . اقامة وتشغيل وادارة نادى صحى ) جيمانيزيوم – مساج – سونا 

– سبأ( . اقامة وتشغيل وادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة والشعر والجسم)بيوتي سنتر ( . تنظيم وإقامة 

المعارض والمؤتمرات . بشرط استصدار التراخيص لكل معرض على حدة مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 

التصدير . تلتزم الشركة بافراد  لسنه 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط اجراءات التراخيص بها . 

حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر او الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.  بجهة 

محافظة القاهرة الوحده رقم     ) co-shop-02 ( بمساحه 42 م2 الكائنه بقطعه الرض رقم 33 المستثمرين 

الشماليه ليله كومبوند قسم التجمع الول القاهره الجديده
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8 - تي مارت للتجارة T Mart For Trading ) ش .م .م (   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80856 ورقم قيد   198244   فرعى  عن الغرض من تأسيس الشركة:

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية.

عموم التصدير والتوكيلت التجاريه.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالت 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 .

اقامة وادارة وتشغيل المراكز التجارية والسوبر ماركت والهايبر ماركت والمينى ماركت.

  تجارة الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه والبقاله الجافه واللبان واللحوم والسماك والدواجن والمثلجات والغذية

المجمدة بكافة انواعها والعطارة والبقاله والحلويات والمخبوزات والخردوات والدوات المكتبيه والمدرسيه

ومستحضرات التجميل والعنايه بالبشره والمنظفات والدوات المنزليه والملبس .

  تجارة التجزئة للخضر والفاكهه.

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 السكندرية اتحاد ملك برج النجوم بشارع 314 تقسيم القضاه -

9 - تي مارت للتجارة T Mart For Trading ) ش .م .م (   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

80856 ورقم قيد   198244   فرعى  عن الغرض من تأسيس الشركة:

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية.

عموم التصدير والتوكيلت التجاريه.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالت 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 .

اقامة وادارة وتشغيل المراكز التجارية والسوبر ماركت والهايبر ماركت والمينى ماركت.

  تجارة الجمله والتجزئه للمواد الغذائيه والبقاله الجافه واللبان واللحوم والسماك والدواجن والمثلجات والغذية

المجمدة بكافة انواعها والعطارة والبقاله والحلويات والمخبوزات والخردوات والدوات المكتبيه والمدرسيه

ومستحضرات التجميل والعنايه بالبشره والمنظفات والدوات المنزليه والملبس .

  تجارة التجزئة للخضر والفاكهه.

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 القاهرة إضافة مكتب إداري بالعنوان : )مساحة إدارية ( بالعقار رقم 30شارع سيبويه 

المصري - متفرع من الطيران - الدور الثاني -
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10 - ايكتشن للتجارة و التوكيلت   قيدت فى   03-12-2022 برقم ايداع    81151 ورقم قيد   61316   

فرعى  عن نفس نشاط المركز الرئيسى  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 58 بمنطقة ورش الشباب منطقة 2 بلوك 

1 مدينة 15 مايو

11 - فيلوسيت للستشارات و تقنيات النشاءات   قيدت فى   03-12-2022 برقم ايداع    81044 ورقم قيد   

84712   فرعى  عن 1  تقديم الستشارات الهندسية و التسويقيه و التجارية  )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 فى مجال الوراق المالية 

 المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( 

 2  تقديم الستشارات الفنيه الخاصه بترميم و صيانه المبانى و تقنيات النشاءات 

 3  تصدير   مواد البناء  و كيماويات مواد  البناء بكافه انواع ها 

 4  تجارة مواد البناء  و كيماويات مواد  البناء بكافه انواعها

 5  التصنيع لدى الغير لكيماويات مواد  البناء بكافه انواعها 

 6  اعداد التصميمات الهندسية بكافه انواعها  

 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 الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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 القاهرة وحدة رقم 

13 عمارة رقم 4 مجموعة 122 مدينة الرحاب

12 - فاين أستون للستثمارات   قيدت فى   03-12-2022 برقم ايداع    81159 ورقم قيد   122294   

فرعى  عن غرض الشركة / 1 تجارة الجملة وتجارة التجزئة 2 الستيراد والتصدير بصفة عامة 3 التجارة العامة 

و التوريدات العمومية لكل ما هو مسموح به قانونا  4 التوكيلت التجارية 5 أعمال المقاولت العامة والمتخصصة 

تجارة الجهزة اللكترونية بكافة  والمتكاملة 6 تجارة الجهزة الكهربائية والمنزلية بكافة أنوعها وقطع غيارها 7 

أنواعها وعلى سبيل المثال ) أجهزة الحاسب اللي اللب توب التليفون المحمول ( وقطع غيارها 8 تجارة الثاث 

المنزلي والمكتبي والمفروشات 9 توزيع وبيع وتجارة وتركيب وصيانة أجهزة التكييف و الجهزة الكهربائية 

والمنزلية بكافة أنواعها وقطع غيارها 10 مقدمو التمويل الستهلكي وفقا لنص القانون رقم 18 لسنة 2020 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 القاهرة افتتاح 

فرع / 9/2 امتداد ش النصر

13 - فاين أستون للستثمارات   قيدت فى   03-12-2022 برقم ايداع    81161 ورقم قيد   122294   

فرعى  عن غرض الشركة / 1 تجارة الجملة وتجارة التجزئة 2 الستيراد والتصدير بصفة عامة 3 التجارة العامة 

و التوريدات العمومية لكل ما هو مسموح به قانونا  4 التوكيلت التجارية 5 أعمال المقاولت العامة والمتخصصة 

تجارة الجهزة اللكترونية بكافة  والمتكاملة 6 تجارة الجهزة الكهربائية والمنزلية بكافة أنوعها وقطع غيارها 7 

أنواعها وعلى سبيل المثال ) أجهزة الحاسب اللي اللب توب التليفون المحمول ( وقطع غيارها 8 تجارة الثاث 

المنزلي والمكتبي والمفروشات 9 توزيع وبيع وتجارة وتركيب وصيانة أجهزة التكييف و الجهزة الكهربائية 

والمنزلية بكافة أنواعها وقطع غيارها 10 مقدمو التمويل الستهلكي وفقا لنص القانون رقم 18 لسنة 2020 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 القاهرة افتتاح 

فرع / 282  ش جمال عبد الناصر
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14 - جوسى وفروزى Joosy & Frozze   قيدت فى   03-12-2022 برقم ايداع    81153 ورقم قيد   

159092   فرعى  عن بيع العصائر والمشروبات فيما عدا الكحولية والحلوى من عجين 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 افتتاح فرع  / محل رقم 16 ج الدور الرضى -داخل مبنى 106 مركز 

المدينة التجارى - القطاع الول

15 - مطاعم البيت التايلندى -سل تاى   قيدت فى   03-12-2022 برقم ايداع    81155 ورقم قيد   

195116   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم السياحيه الثابتة والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات)

عدا الكحولية(و تقديم جميع  أنواع المأكولت و التيك اواى  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 القاهرة افتتاح فرع / مطعم بالعقار رقم 9 شارع 151

16 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81249 ورقم قيد   7362   

فرعى  عن يضاف الى غرض الشركة التجارة فى المنتجات الجلدية والحذية واكسسواراتها ويجوز للشركة أن 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة المحل رقم 311 - في مبنى المعاي -

جراند مول

17 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81216 ورقم قيد   7362   

فرعى  عن يضاف الى غرض الشركة التجارة فى المنتجات الجلدية والحذية واكسسواراتها ويجوز للشركة أن 

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

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

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة الغربية الوحدة رقم 1 برج المروة ثان تقاطع 

شارع محب والناصر

18 - الهدية للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81373 ورقم 

قيد   76941   فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية )فى كل ما هو 

مسموح به قانونا(.

   تسويق وتجارة وبيع لعب ومستلزمات الطفال.

 تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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.  

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخي ص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / الوحده رقم BB10 مبني B الدور الرضي اوبن اير 

مول - مدينتي
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20 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

81294 ورقم قيد   156961   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 القليوبية افتتاح فرع : ) فرع العبور ( ويتضمن مقر اداري ومعرض 

للسيارات ومركز خدمة وصيانة سيارات بالعنوان الكائن بالقطع ارقام 1 -2 - 3 - 23- 24 - 25 بالبلوك 

13004 بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور

21 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

81300 ورقم قيد   156961   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 افتتاح فرع : ) فرع التسعين( ويتضمن مقر اداري ومعرض 

للسيارات للشركة بالعنوان الكائن في الوحدة رقم 5 بالدور الرضي المنخفض بمبنى تريموف شارع التسعين 

الشمالي - التجمع الخامس

22 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

81296 ورقم قيد   156961   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 افتتاح فرع : ) فرع قطامية 5 ( ويتضمن معرض سيارات 

ومركز خدمة وصيانة سيارات بالعنوان الكائن القطعة رقم 3 الكائنة بمنطقة المعارض - الطريق الدائري - التجمع 

الثالث
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23 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

81298 ورقم قيد   156961   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 افتتاح فرع : ) فرع قطامية 1 ( معرض للسيارات بالعنوان 

الكائن القطعة رقم )1( - تقسيم 10/أ- المنطقة الستثمارية بالقطامية - الطريق الدائري

24 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

81302 ورقم قيد   156961   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 افتتاح فرع : ) فرع قطامية 2 ( معرض سيارات بالعنوان 

الكائن 25 تقسيم المروحة - القطامية - تقاطع الطريق الدائري المؤدي الى مدينة نصر

25 - ذا داينر للتجهيزات والستثمار الغذائى   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    81429 ورقم قيد   

189387   فرعى  عن إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 

الكحولية( وتقديم جميع أنواع  المأكولت والتيك اواى.  إستغلل العلمات التجارية )فرنشايز(.  التوكيلت 

التجارية.  - تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة 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.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا.  تجهيز المطاعم والكافتريات.  تجارة المواد الغذائية.  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 القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / الوحده التجاريه رقم 2 

F&B بالمبني المقام علي قطعتي ارض 422-423 القطاع الثالث

26 - أوف سايد لدارة المطاعم OFFSIDE TO MANAGE RESTAURANTS (ش.ذ.م.م)   قيدت فى   

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة  04-12-2022 برقم ايداع    81408 ورقم قيد   198305   فرعى  عن "

لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع أنواع الماكولت     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 الشقة رقم 506-عقار 20 شارع الصومال -الكوربة
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27 - أوف سايد لدارة المطاعم OFFSIDE TO MANAGE RESTAURANTS (ش.ذ.م.م)   قيدت فى   

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة  04-12-2022 برقم ايداع    81408 ورقم قيد   198305   فرعى  عن "

لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع أنواع الماكولت     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 الشرقية الدور الرضي - محلMC1  19/4 - مركز المدينة الولى - امام نادي 

الرواد

28 - رويال فالى للسياحة   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81610 ورقم قيد   30326   فرعى  عن 

مزاولة العمال السياحية طبقا لحكام الفقرة أ من المادة الثانية من القانون 38 لسنة 77 المعدل بالقانون 118 

لسنة 83 ولئحته التنفيذية تنظيم الرحلت السياحية الجماعية أو الفردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة 

وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وعقامة ما يلحق به من خدمات بيع وصرف تذاكر السفر وتسير نقل المتعه وحجز 

الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملحة وشركات النقل الخرى تشغيل 

وسائل النقل من بريه وبحريه ونهريه لنقل السائحين تمليك الفنادق والقرى السياحية كل ما سبق فيما عدا النقل 

الجوى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 

النشطه على ال يتم ممارسة نشاط الشركه فى محافظات شمال وجنوب سيناء والقنطره شرق  بجهة محافظة 

المنوفية افتتاح الفرع / محل بالدور الرضى عقار )105( شارع عرابى

29 - ياز لدارة و تشغيل المطاعم   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81757 ورقم قيد   60194   

فرعى  عن اضافه نشاط   التصنيع لدى الغير  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / القطعة رقم )41 ب( منطقة 

الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة - التجمع الثالث

30 - ياز لدارة و تشغيل المطاعم   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81751 ورقم قيد   60194   

فرعى  عن اضافه نشاط   التصنيع لدى الغير  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الكائن داخل ليك فيو كلوب 

هاوس - التجمع الخامس

31 - عبد الحكيم محمد البيومي سليمان وشريكته   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81767 ورقم قيد   

75333   فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع : 

   أدوات مائدة ومنزلية من بلستيك . 

   أيادي بلستيك للفرش وأدوات النظافة . 

   أدوات مطبخ من بلستيك . 

   أدوات وأواني منزلية من صلب ل يصدأ .   

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع / القطعة 52 - بمنطقة المطورين

32 - شركة النيل لتصنيع مواد البناء والتنمية المستدامة ) بسطوب (

Nile Company For The Manufacture Of Building Materials And Sustainable  

Development )Bastoob(   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81791 ورقم قيد   97012   

فرعى  عن اضافة نشاط   1  انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها.2  

المقاولت العمومية . وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لقانون الستيراد .  بجهة محافظة المنوفية اضافة فرع / 

عنبر بالقطعه رقم 20بالمنطقة الصناعيه 

الولي

33 - سباركس بري سكول للتعليم SPARKS PRESCHOOL   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

81649 ورقم قيد   124717   فرعى  عن غرض الشركة . تملك وتشغيل واداره دور حضانه . تملك وتشغيل 

واداره المدارس ومعاهد التعليم الفني . تملك وتشغيل واداره الجامعات . تملك وتشغيل واداره مركز لعداد 

وتدريب وتنميه الموارد البشريه . ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او 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 أن تندمج مع الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / قطعة رقم 8 مركز خدمات عمارات النرجس - التجمع الخامس
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34 - هاواي للصناعه والتجاره   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81586 ورقم قيد   125065   

فرعى  عن )1(انتاج جميع منتجات اللبان ومشتقاتها خاصة اليس كريم والمثلجات والمجمدات الغذائية )2(انتاج 

جميع انواع المواد الغذائية كاملة الصنع والنصف مصنعة الجافة وغير الجافة والكاكاو والحلوى والمحمصات 

والتفولت والبن  ومكسبات الطعم والرائحة والمواد الكيماوية الغذائية وانتاج جميع انواع اغذية الطفال )3(انتاج 

مستلزمات النتاج الخاصة بغرض الشركة )4(تعبئة وتغليف منتجات الشركة والغير )5(بيع وتوزيع وتسويق كافة 

المنتجات الغذائية واقامة وادارة محلت تجارية ومراكز التوزيع والبيع لمنتجات الشركة والغير )6(اقامة المش 

روعات الغذائية المملوكة للشركة اوللغير وتقديم كافة الخدمات اللزمة فى هذا المجال )7(اعداد وتوريد كافة 

احتياجات الفنادق والمنشات السياحية من مواد غذائية ومشروبات وما يتصل بهذا النشاط من اعداد وتجهيز 

وتغليف واعداد وادارة المخازن وغرف التبريد )8(استيراد المواد الولية والنصف مصنعة والمصنعة وكافة 

مستلزمات النتاج اللزمة لنشاط الشركة وكذا جميع المواد والمنتجات الغذائية )9(تصدير جميع انواع المواد 

الغذائية والمنتجات سواء من انتاج الشركة اوالغير )10(الوكالة التجارية فى حدود غرض الشركة  بجهة محافظة 

القاهرة اضافه فرع ) منفذ بيع ( للشركة بالعنوان / نادى الجزيرة الرياضى - 15 شارع سرايا الجزيرة - الزمالك 

- قسم قصر النيل

35 - صناع السعادة للشيكولته   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81542 ورقم قيد   158776   

فرعى  عن تجارة الشيكولته والحلوياتوذلك 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 افتتاح الفرع / 

منفذ بيع فى منطقة المحلت داخل نادى الزهور الرياضى - التجمع الخامس

36 - كليوباترا ثيرم لنظمة المياه الحديثة   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81703 ورقم قيد   

197844   فرعى  عن انشطة قانون 72 :   -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير ووصلت مياه الشرب 

والصرف الصحى ومستلزماتها والجهزة اللزمة لنظمة  المياه الحديثة  -تجارة الجمله والتجزئة لمواسير 

ووصلت مياه الشرب والصرف الصحى ومستلزماتها باحدي المناطق النائية او  المجتمعات العمرانية الجديده   -

انشطة خارج قانون 72 :  -التصدير فيما هو مسموح به قانونا  -مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل 

للنشطة الوارده بقانون الستثمار  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 القليوبية افتتاح الفرع / عقار رقم ا - ش 9 - المنطقة الصناعية

37 - الرائد لتنمية المناطق العمرانية   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81848 ورقم قيد   198409   

فرعى  عن النشطة الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ,, تخطيط 

واقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم (,,   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرارا رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرارا رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 ,, النشطة الخارجه عن المجالت المنصوص عليها 

بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ,, التطوير العقارى ) اعمال انشاء المشروعات القارية والسكنية 

والتجارية والدارية المرخص بها وفقا لحكام القانون ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة سوهاج الدور الثانى عقار 

رقم 21 - ناصية شارع الكاشف مع شارع الجمهورية -
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38 - محمد خلف ا على محمود وشريكه   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81848 ورقم قيد   

198409   فرعى  عن النشطة الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية ,, تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم (,,   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرارا رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرارا رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 ,, النشطة الخارجه عن المجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ,, التطوير العقارى ) اعمال انشاء المشروعات 

القارية والسكنية والتجارية والدارية المرخص بها وفقا لحكام القانون ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة 

سوهاج الدور الثانى عقار رقم 21 - ناصية شارع الكاشف مع شارع الجمهورية -

39 - محمد خلف ا على محمود وشريكه   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81848 ورقم قيد   

198409   فرعى  عن النشطة الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية ,, تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم (,,   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادى القديم فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرارا رئيس الوزراء رقم 

350 لسنة 2007 وما ورد بقرارا رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 ,, النشطة الخارجه عن المجالت 

المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ,, التطوير العقارى ) اعمال انشاء المشروعات 

القارية والسكنية والتجارية والدارية المرخص بها وفقا لحكام القانون ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة 

افتتاح فرع ب/ الوحدة الدارية رقم )o118503( بالدور الخامس بالبرج رقم )o118( المقام على قطعة الرض 

رق )N1( تقسيم الستثمار بمنطقة القطامية بمشروع ) one Kattameya ( بمحافظة القاهرة

40 - الرائد لتنمية المناطق العمرانية   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81848 ورقم قيد   198409   

فرعى  عن النشطة الوارده بالمجالت المنصوص عليها بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ,, تخطيط 

واقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم (,,   الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادى القديم فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرارا رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وما ورد بقرارا رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 ,, النشطة الخارجه عن المجالت المنصوص عليها 

بقانون رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية ,, التطوير العقارى ) اعمال انشاء المشروعات القارية والسكنية 

والتجارية والدارية المرخص بها وفقا لحكام القانون ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع ب/ 

 )N1( المقام على قطعة الرض رق )o118( بالدور الخامس بالبرج رقم )o118503( الوحدة الدارية رقم

تقسيم الستثمار بمنطقة القطامية بمشروع ) one Kattameya ( بمحافظة القاهرة

41 - سيد ممدوح السيد عبد الوهاب وشريكه   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81880 ورقم قيد   

198412   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 

قطعة رقم 3 المعهد الديني بجوار الطريق الدائري -وراق العرب

42 - سيد ممدوح السيد عبد الوهاب وشريكه   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    81880 ورقم قيد   

198412   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 القاهرة 

325 شارع شبرا - ناصية شارع سعد سليم
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43 - حورس للتنمية الزراعيه والصناعيه والعمال اللوجستيه   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82308 ورقم قيد   8871   فرعى  عن غرض الشركة  :1  التجارة العامة والستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية 2  تقديم خدمات مقاومة الفات الزراعية والحشرات ولكافة الجهات والفراد وإجراء البحوث والدراسات 

اللزمة لذلك 3  شراء او تأجير او إنشاء المخازن والمستودعات لستخدامها في إغراض الشركة 4  تجارة  

البذور والتقاوي والعلف والمواد الخام الخاصة بها 5  التجار في المواد الغذائية والحاصلت الزراعية 

ومنتجاتها 6  استصلح وتنمية واستزراع الراضي الصحراوية 7  التجار في القطن ومنتجاتة )القطن الزهر  

البذرة  الغزول( 8  التعاقد مع شركات حلج القطان لحلج القطن وبيع نواتجة 

9  التجار في الرز البيض والشعير ومشتقاتة ) كسر الرز  الرجيع  السرسة 000الخ( 10 التجار في اللت 

والمعدات الزراعية بأنواعها وقطع الغيار والسلع الوسيطة 11   التجار في المبيدات الحشرية 12  التجار في 

الجهزة الكهربائية وقطع غيارها 13  التجار في ماكينات ومعدات النسيج والخياطة والتطريز والصباغة 14  

التجار في الكيماويات الصناعية والزراعية 15  التجار في أجهزة الحاسبات اللية وقطع غيارها

16  التجار في أجهزة التليفون المحمول بكافة أنواعها وقطع غيارها  17  اقامة وادارة وايجار المشاتل لنتاج 

شتلت الزينة والفاكهه  

18  القيام باعمال النقل بجميع انواعه عدا الجوى والسياحى والبحري 19 القيام باعمال الشحن والتفريغ والتخزين 

للبواخر وتاجير او شراء مستودعات لذلك الغرض 20 التجار في المنتجات الكيماويه والبتروكيماوية والبتروليه 

والمعدنيه والخدمات المرتبطة بهم 

تلتزم الشركة باحكام القانون 120 لسنة 1982 بشان تنظيم الوكالة التجارية والقانون رقم 121 لسنة 1982 بشان 

سجل المستوردين واحكام القانون 118 لسنة 1975 بشأن سجل المصدرين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز 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 السالفه او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع بالعنوان / طريق كفور بلشاي

44 - المصرية الكندية للغذية والمشروبات   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82299 ورقم قيد   

13556   فرعى  عن تجارة وتوزيع جميع انواع الغذية والمشروبات والسلع والخدمات الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية ومنافذ البيع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ مساحه خاليه غير مجهزه 

بمنطقه السوق الجديد بمدينه الرحاب بابعاد قردها 6.5م *3.2م مدينه الرحاب

45 - كيان للتجارة الدولية   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82283 ورقم قيد   37673   فرعى  عن 

ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع  ) الداخلى والدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر 

المصرى او خارج البعد القيد بالسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل 

البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة الغربية افتتاح فرع بالعنوان / طريق كفور بلشاي

46 - ثمار لتصدير المنتجات الزراعية   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82322 ورقم قيد   37772   

فرعى  عن تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والغذائية بكافة انواعها . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 177 ش العروبه -
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267 - ذا جروسر للتوزيع )ذا جروسر( THE GROCER   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

90050 ورقم قيد   151191   فرعى  عن التجاره العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص 

تجارة وتوزيع السلع والمواد الغذائية   التوريدات العمومية   تجارة الجملة والتجزئة للسلع والمواد الغذائية   اقامة 

وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد   يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوتشترك 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 السابقة 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 القاهرة افتتاح فرع : عقار رقم 1 شارع 210 - ميدان فيكتوريا - دجلة - 

قسم المعادى

47 - الرحاب للنقل والتجارة والتوريدات ش م م   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82302 ورقم قيد   

41842   فرعى  عن غرض الشركة هو :  النقل البرى للبضائع , ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب 

والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه إل  بعد القيد بسجل الناقلين وإستخراج 

الترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.   تملك وإستئجار وحدات النقل 

بأنواعها واللت والمعدات اللزمة لها )فيما عدا التأجير التمويلى(.  التصدير والتوكيلت التجارية.  إقامة 

تجارة وتوزيع  وتشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق.  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . 

كافة مواد البناء والسيارات ووسائل النقل بكافة أنواعها.  التوريدات العمومية.  المقاولت العامة والمتخصصة 

والمتكاملة.  القيام بأعمال التخليص الجمركى.مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب 

والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجة إل بعد القيد بسجل الناقلين وإستخراج 

التراخيص اللزمة لمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة محافظة القاهرة افتتا ح 

فرع بالعنوان / الشقه رقم 4 الدور الثاني بالجهه الخلفية يمين الناظر بالعقار رقم 74 شارع تقسيم الملتقي العربي 

– قسم النزهة

48 - بكينج فود   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82267 ورقم قيد   44764   فرعى  عن غرض 

الشركة هو :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ) دقيق خبز افرنجي, هوت صوص, كاتشب, وجبات جاهزة, اغذيه 

منفوشة مقرمشة سناكس أو فيشار, جمبري بأنواعة, فراخ مخليه فيلية, لحوم مفروم, لحوم واجزاء دواجن 

محضرة أو مصنعة, لحوم قطع طازجة أو مبردة, مكرونة وشعرية عادية غير محتوية علي البيض, مكرونة 

وشعرية فاخرة محتوية بيض, تجميد وتبريد اسماك ,تجميد وتخزين وتبريد لحوم أو دواجن, تجهيز وفرز وتعبئة 

بقوليات, طحن وتعبئة توابل وبهارات, تعبئة أرز, تعبئة سكر, خضروات طازجة مبردة(   توريد وتوزيع كافة 

الخامات والمنتجات والمواد الغذائية.

  فتح منافذ بيع ومحال لبيع المنتجات الغذائية بكافة انواعها   إدارة وتأجير وإستئجار المخازن   اقامة وانشاء 

واستغلل وتشغيل وادارة وتأجير واستئجار المطاعم والكافتيريات بكافة انواعها وفتح فروع لها  اقامة والشراف 

وتجهيز الحفلت الخارجية بكافة مشتملتها   عرض منوعات موسيقية وغنائية و DJ واقامة حفلت موسيقية 

وغنائية. مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة. مع مراعاة أحكام 

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

أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها أو 

التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/

مطعم بالمحل رقم LG 14  بالدور الرضي بالمول التجاري سيتي بلزا
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49 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82357 ورقم قيد   80953   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 القاهرة داخل محطه وقود على طريق السويس  بوابة )1( مدينتي ـ التجمع الول

50 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82359 ورقم قيد   80953   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 القاهرة المحل رقم B10 أرابيسك مول ـ مدينتي ـ التجمع الول

Page 448 of 1616 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

51 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

82361 ورقم قيد   80953   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 القاهرة محل رقم )4( بسوبر ماركت رويال هاوس ـ 4 شارع الثري بن نافع )روكسى(

52 - بيونير فيجن ايجبت   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82110 ورقم قيد   112292   فرعى  

عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا 

الكحولية( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى  استغلل المناجم والمحاجر  الدعايه و العلن بكافة الوسائل 

المسموعه والمقروؤه والمرئيه.  تجارة المواد البترولية وإدارة محطات الوقود

 تصميم ديكور داخلى وخارجى وتنفيذه واداره مكاتب تصميمات الديكور الداخليه او الخارجيه مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجة 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 الهئيات السالفة او تشتريها 

اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / مول 

MAR-v الكائن بقطعه 33 المستثمرين الشماليه - ليله كومبوند
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53 - جي ام اس كيف . اس.ار.ال JMSKEF S.R.L   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82126 

ورقم قيد   134220   فرعى  عن غرض الشركة 1. صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من 

انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي. 2. اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها. 3. 

اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها. 4. انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات. 5. ادخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.6. اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.

7. انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. 8. اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات.9. تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات.10. التصالت وخدمات النترنت.11. المشروعات التي 

تستثمر في تطوير حقوق الملكيةالفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.12. أقامه 

شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات 

المعنية.13. أقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.14. مشروعات البحث والتطوير 

العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة 

)مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003(.15. انشاء واداره مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.16. انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.17. حاضنات العمال التكنولوجية ودعم رياده العمال. 18. 

النشطةالمتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوى العلميوالثقافي والفني.19. المقاولت المتكاملة والمتخصصة والكهروميكانيكية. وذلك دون الخلل 

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

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

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

لحكام القانون.  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع بالعنوان / ش رقم 3 ا - فيل 4 - منطقه الولى الفلل
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54 - جي ام اس كيف . اس.ار.ال JMSKEF S.R.L   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82124 

ورقم قيد   134220   فرعى  عن غرض الشركة 1. صناعه تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من 

انشطه صناعيه وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجي. 2. اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها. 3. 

اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها. 4. انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات. 5. ادخال البيانات على 

الحاسبات وبالوسائل اللكترونية.6. اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.

7. انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. 8. اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات.9. تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات.10. التصالت وخدمات النترنت.11. المشروعات التي 

تستثمر في تطوير حقوق الملكيةالفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.12. أقامه 

شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات 

المعنية.13. أقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.14. مشروعات البحث والتطوير 

العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة 

)مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 2003(.15. انشاء واداره مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.16. انشاء واداره مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.17. حاضنات العمال التكنولوجية ودعم رياده العمال. 18. 

النشطةالمتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصوره وبيانات الى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوى العلميوالثقافي والفني.19. المقاولت المتكاملة والمتخصصة والكهروميكانيكية. وذلك دون الخلل 

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

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

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

لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 25 ش الحريه - ارض الجولف -

55 - الكريم لتجارة المواد الغذائية والكيماويات   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82178 ورقم قيد   

147283   فرعى  عن تجارة المواد الغذائية والكيماويات وتشغيل وادارة المطاعم -اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

مواد غذائية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ وحدات ارقام ES 138-2 /138-2 كايرو فيتيفال سيتي 

مول التجمع الخامس

56 - الكريم لتجارة المواد الغذائية والكيماويات   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82171 ورقم قيد   

147283   فرعى  عن تجارة المواد الغذائية والكيماويات وتشغيل وادارة المطاعم -اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

مواد غذائية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / وحدات ارقام 137ES - 1 / 137-1 كايرو فيستيفال 

سيتي مول - التجمع الخامس

57 - الكريم لتجارة المواد الغذائية والكيماويات   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82167 ورقم قيد   

147283   فرعى  عن تجارة المواد الغذائية والكيماويات وتشغيل وادارة المطاعم -اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

مواد غذائية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ محل تجاري رقم E مبني رقم 24 بالقطعه رقم 1 منطقه 

النوادي - حي شرق اللوتس - امتداد ش التسعين - التجمع الول
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58 - رامتان للتنمية العقارية   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82165 ورقم قيد   158218   فرعى  

عن الستثمار والتسويق والتطوير العقارى   شراء و بيع و تقسيم الراضى بغرض البناء  عليها و مدها بالمرافق 

الساسية ) كهرباء   مياه   صرف (  إقامة وبيع وتأجير الوحدات  السكنية والدارية والتجارية  تملك وانشاء 

وتأجير وتشغيل المحلت التجارية  مقاولت صيانة المباني  إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( 

والموتيلت  والشقق و الجنحه الفندقيه والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية 

وتجارية و ثقافية1(استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية , ومنها  :أ  استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.ب  استزراع الراضي المستصلحة. ويششترط في الحالتين أن تكون 

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

الري بطريق الغمر. المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة   مقاولت انشاء الطرق والكبارى   إقامة أو إدارة 

وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها  إقامة أو 

تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  إدارة المشروعات 

عدا الفندقية  بيع وتأجير المعدات واللت بكافة أنواعها واشكالها )عدا التأجير التمويلى (  اعداد التصميمات 

والرسومات الهندسية والنشائية  بأنواعها  تجارة مواد معدات البناء بكافة أنواعها  التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية   التصدير  التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 

لسنه 1982 , 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  . التوكيلت الملحية  

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 الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته 

التنفيذية(  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 القاهرة 

افتتاح الفرع / العقار الكائن بقطعة رقم )27( بمركز خدمات التجمع الول

59 - بى برازرز للمشغولت الذهبية )مصكا(   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82160 ورقم قيد   

161632   فرعى  عن تجارة المشغولت الذهبيه و الفضية و المعادن الثمينه و الحجار الكريمه و الشبه كريمه 

و الذهب الخام   الستيراد و التصدير   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .وذلك دون الخلل 

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

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

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

لحكام القانون .ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء , لمديري 

الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالت للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /العقار رقم b-g-8-5 شارع مفيده بوليفار - التجمع الخامس
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60 - بى برازرز للمشغولت الذهبية )مصكا(   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82162 ورقم قيد   

161632   فرعى  عن تجارة المشغولت الذهبيه و الفضية و المعادن الثمينه و الحجار الكريمه و الشبه كريمه 

و الذهب الخام   الستيراد و التصدير   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل 

المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .وذلك دون الخلل 

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

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

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

لحكام القانون .ومع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء , لمديري 

الشركة أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالت للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ محل تجاري في العقار رقم 18 ش نزيه خليفه

61 - بريد باسكت ايجيبت للمخبوزات   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82051 ورقم قيد   166081   

فرعى  عن غرض الشركة :  إقامة وتشغيل الكافيهات لتقديم الحلويات والمخبوزات والمعجنات بكافة أنواعها 

والمشروبات بكافة أنواعها ) عدا الكحوليه ( والتيك أواي . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . 

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

تعاونها علي تحقيق  غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخري أو معها أو أن 

تتحول إلي شركة من طبيعه أخري وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع بالعنوان 

/ المحل رقم TH10A الدور الرضى -منطقة البلد -الجونة -الغردقة - البحر الحمر

62 - ليليان جروب لنظمه شبكات المعلومات   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82065 ورقم قيد   

167706   فرعى  عن تجاره و توزيع و توريد قطع و انظمه شبكات  المعلومات 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 افتتاح فرع بالعنوان / شقه رقم 803 بلوك 1 بالدور الثامن فوق الرضي 

و الميزانين بعماره ستراند الكائنه ب 183/181 ش التحرير - باب اللوق

63 - الفلق للصناعة والتجارة ) ال ضيف (   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82278 ورقم قيد   

167876   فرعى  عن غرض الشركة هو : نشاط داخل قانون 72 لسنة 2017 :اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل وتصنيع المعادن   /  تجارة الجملة للسمنت والحديد والجبس بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  /   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية والثاث الخشبي والموبيليا وباب وشباك   نشاط خارج 

قانون 72 لسنة 2017 :  مقاولت اعمال النجارة  /   مقاولت عمومية /  توريدات عمومية  / استثمار عقاري  / 

التجارة العامة  مع اللتزام بافراد حسابات ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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 لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا 

لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / مصنع بالقطعه رقم 107 منطقه الصناعات الصغيره 

300م - الحي الصناعي - التجمع الثالث

72 - المصريين للسياحه   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83157 ورقم قيد   26552   فرعى  عن 

1/ تنظيم رحلت سياحيه جماعيه او فرديه داخل ج م ع وفقا لبرامج معينه وتنفيذ ما يتعلق بما من نقل او اقامه  

وما يلحق بها  من خدمات  2/ بيع او صرف  تذاكر السفر  وتيسر نقل المتعه وحجز الماكن على وسائل النقل 

المختلفه وكذلك الوكاله من شركات الطيران الملحه وشركات  النقل الخرى 3/ تشغيل وسائل  النقل من بريه 

وبحريه وجويه  ونهريه لنقل السائحين  4/ كل ما يتصل لخدمه السياحه السائحين باعمال اخرى  وكذلك اعمال 

الوكاله للشركات السياحيه العالميه  فى حدود ما تسمح به القوانين اللوائح الساريه فى هذا الشان  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح الفرع / شقة رقم )404( بالدور الرابع عقار رقم )177( - ش الحجاز

Page 453 of 1616 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

64 - ايجى بالس جروب لتجارة اجهزة الكمبيوتر   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    82276 ورقم قيد   

196445   فرعى  عن - التجارة العامة والتوزيع لجهزة الكمبيوتر فيما هو مسموح به قانونا .  - التوريدات 

العمومية.  المقاولت العامة.  المقاولت المتخصصة.  - صيانة اجهزة الكمبيوتر .  - التوكيلت التجارية .  تلتزم 

الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.  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 القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 126 ش مصطفى النحاس - قطعه 12 

بلوك 85 المنطقه السادسه بناحية

BAVARIAN automanufacturing company. .65 - الشركة البافارية لصناعة السيارات ش.م.م

s.a.e  ش.م.م   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82872 ورقم قيد   837   فرعى  عن غرض 

الشركة : تصنيع 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 للشركة وللغير / إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الخدمة والصيانة لمنتجات 

الشركة والغير وكذا تصنيع وتعبئة وتغليف قطع الغيار / القيام بجميع أعمال الدهانات المتخصصة لمنتجات 

الشركة وللغير / تصميم وإنتاج برمجيات وأنظمة الحاسبات المرتبطة بأنظمة صناعة وتجيع السيارات / تجميع 

وفرز مخلفات انتاج النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها / التجار ببيع وشراء جميع أنواع السيارات )الجديدة 

والمستعملة( وقطع الغيار ولوازم واكسسوارات السيارات / تصدير السيارات وقطع الغيار ولوازم السيارات في 

حدود غرض الشركة  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : فرع ) الماظة( كمركز خدمة وصيانة للسيارات بالعنوان 

الكائن : 258 منطقة الملتقى العربي - شارع النصر - الماظة

BAVARIAN automanufacturing company. .66 - الشركة البافارية لصناعة السيارات ش.م.م

s.a.e  ش.م.م   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82875 ورقم قيد   837   فرعى  عن غرض 

الشركة : تصنيع 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 للشركة وللغير / إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الخدمة والصيانة لمنتجات 

الشركة والغير وكذا تصنيع وتعبئة وتغليف قطع الغيار / القيام بجميع أعمال الدهانات المتخصصة لمنتجات 

الشركة وللغير / تصميم وإنتاج برمجيات وأنظمة الحاسبات المرتبطة بأنظمة صناعة وتجيع السيارات / تجميع 

وفرز مخلفات انتاج النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها / التجار ببيع وشراء جميع أنواع السيارات )الجديدة 

والمستعملة( وقطع الغيار ولوازم واكسسوارات السيارات / تصدير السيارات وقطع الغيار ولوازم السيارات في 

حدود غرض الشركة  بجهة محافظة القليوبية افتتاح فرع : فرع )العبور( كمركز خدمة وصيانة للسيارات بالعنوان 

الكائن : بالقطع ارقام 1 -2 - 3 - 23- 24 - 25 بالبلوك 13004 بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور

73 - بى او تو لتجارة السيارات   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83288 ورقم قيد   30851   

فرعى  عن بيع وتجارة وتوزيع جميع انواع السيارات و قطع غيارها وصيانتها والعمل كموزعون ووكلء 

معتمدون و التوكيلت التجارية والستيراد وانشاء محطات خدمة السيارات    مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار كافة التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا ل أحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الكائن فى الوحدة 11- الدور 

الول فوق الرضى - عمارة 29 حى الملتقى العربى - مساكن شيراتون
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67 - مصادر لمواد البناء ش ذ م م   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82847 ورقم قيد   32214   

فرعى  عن غرض الشركة :1.تصنيع مواد ومعدات أدوات البناء )فيما عدا تصنيع الحديد والسمنت(  2. تصدير 

واستيراد مواد ومعدات واللت وكافة أنواع خامات البناء المصنعة كليا  او جزئيا .  3. شراء وتوزيع وبيع مواد 

البناء.  4. ممارسة أعمال الوكالت التجارية والتوزيع التجاري لمواد ومعدات وآلت البناء.  5. التعاون مع إدارة 

الشركات التى تعمل فى نفس النشاط.  6. تقديم المعونة الفنية فى المجالت المشار إليها بعالية.  7. التجارة بصفة 

عامة فى جمهورية مصر العربية.  8. الستيراد العام من الخارج.  9. التخليص الجمركى على كافة الرسائل ?

الواردة من الخارج للشركة والغير.  10. أعمال المقاولت العامة والمتكالمة.  11. تصنيع طوب أسمنتى مفرغ 

ومصمت مختلف المقاسات  12. بلط انترلوك متداخل مختلف الشكال  13. بلط أرصفة ملون  14. بلط 

موزايكو بمختلف المقاسات  15.فواصل طريق اسمنتى )نيو جرسي – بردورة رصيف(.  مع مراعاة أحكام 

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

أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج. كما يجوز لها ان ان تندمج فى الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع : قطعة 

الرض رقم 54 - بالمنطقة 800 فدان - مدينة بدر

68 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82979 ورقم قيد   

107031   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 القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 156 شارع المطراوي بجوار قسم المطريه و امام شجرة 

مريم

69 - شركة جايز ديزاين للتجارة   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82883 ورقم قيد   125551   

فرعى  عن التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا     التصدير    التصنيع لدي الغير  مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ القطعه رقم 110 منطقه الصناعات الصغيه بالمنطقه الصناعيه شمال طريق 

القطاميه العين السخنه بالتجمع الثالث

70 - انفورميشن كواليتى سيستم جروب   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    82377 ورقم قيد   

174645   فرعى  عن • أنشطة داخل قانون الستثماررقم 72 لسنه 2017: • أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  • أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة للحاسبات الليه. • أنشطة خارج قانون الستثماررقم 72 لسنه 2017:• 

التوريدات العمومية. تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. 

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 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 16 ب عمارات العبور - صلح سالم

71 - العروبة لصناعة البن - محمد فتحي محمد علي عبد الكريم وشركاه   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83203 ورقم قيد   4125   فرعى  عن اقامه وتشغيل مصنع لتحميص وطحن وتعبئه البن وتصنيع شيكولته 

خام وعلى الشركه الحصول على التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 الدور 

الول – العقار رقم 80 – شارع 9
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74 - شركه السكندرية للكيماويات والمنظفات ) ادكو ( ش.م.م   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83301 ورقم قيد   69801   فرعى  عن نشاط الشركة هو:  أنشطة داخل نطاق القانون رقم 72 لسنة 2017:   

لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الكيماوية والمنظفات والمطهرات والمعطرات  إقامة وتشغيل مصنع:  أ . -1

والمبيدات والمواد الطاردة للحشرات بكافة أنواعها وجميع منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل 

والصابون السائل والكيماويات ومواد العناية بالمنسوجات وغسالت الطباق كالبودرة والقراص بكافة أشكالها 

لتصنيع وتعبئة وتغليف كافة مستلزمات العناية المنزلية والعناية بالسيارات والمعدات بكافة  وأنواعها.  ب .

لتصنيع وتعبئة وتغليف وتكرير مياه البطاريات والزيوت والشحوم وسوائل تبريد السيارات.  2- أنواعها.  ج .

تصميم أوتصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع , ويشمل 

إعداد النماذج والقوالب لللت  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  ب . فى ذلك:  أ .

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات  إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  د . والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  ج .

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.   أنشطة 

خارج نطاق القانون رقم 72 لسنة 2017: إدارة واستغلل المخازن )فيما عدا مخازن الكيماويات الخطرة(.   ومع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفى 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردة 

به وبلئحته التنفيذية  ويجوز للشركة أن 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 الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة 

السكندرية برج العرب الجديده -المنطقه الرابعه - قطعه )5( بلوك )21( -

75 - شركه السكندرية للكيماويات والمنظفات ) ادكو ( ش.م.م   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83301 ورقم قيد   69801   فرعى  عن نشاط الشركة هو:  أنشطة داخل نطاق القانون رقم 72 لسنة 2017:   

لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الكيماوية والمنظفات والمطهرات والمعطرات  إقامة وتشغيل مصنع:  أ . -1

والمبيدات والمواد الطاردة للحشرات بكافة أنواعها وجميع منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل 

والصابون السائل والكيماويات ومواد العناية بالمنسوجات وغسالت الطباق كالبودرة والقراص بكافة أشكالها 

لتصنيع وتعبئة وتغليف كافة مستلزمات العناية المنزلية والعناية بالسيارات والمعدات بكافة  وأنواعها.  ب .

لتصنيع وتعبئة وتغليف وتكرير مياه البطاريات والزيوت والشحوم وسوائل تبريد السيارات.  2- أنواعها.  ج .

تصميم أوتصنيع اللت والمعدات الصناعية وخطوط النتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع , ويشمل 

إعداد النماذج والقوالب لللت  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع.  ب . فى ذلك:  أ .

أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات  إنتاج المعدات وخطوط النتاج.  د . والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.  ج .

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع.   أنشطة 

خارج نطاق القانون رقم 72 لسنة 2017: إدارة واستغلل المخازن )فيما عدا مخازن الكيماويات الخطرة(.   ومع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفى 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017 ولئحته التنفيذية, مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردة 

به وبلئحته التنفيذية  ويجوز للشركة أن 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 الخارج , كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة 

القليوبية فرع جديد للشركة و عنوانه: عزبة المصنع - سرياقوس- الشارع العمومى - طريق مصر السماعيلية 

الزراعى - الخانكة -
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76 - سى اى بى يو سبلش ايجيبت للتجارة والستيراد   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83272 ورقم 

قيد   100388   فرعى  عن غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل وادارة مصنع لتصنيع مستلزمات حمامات 

السباحة ونافورات المياه والشللت الصناعية . التجارة العامة والتوريدات العمومية والتوزيع فى كل ما هو 

مسموح به قانونا والستيراد والتصدير . اعداد التصميمات الهندسية وخاصة لحمامات السباحة ونافورات المياه   

مقاولت توريد وتركيب حمامات السباحة ونافورات المياه والصيانة المتنقلة لها . تنسيق الحدائق . لند سكيب 

ونافورات المياه . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين , ول 

ينشىء  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 . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

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

مصلحة أو 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 ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / مجمع التطبيقيين الصناعى 

بالمنطقة الصناعية - قلب المنطقة الصناعية - قطعة 1د - 2د- 3د- ا- الدور الثانى علوى

77 - تريديفاي للتجارة   Tradefy Trading Company   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

83348 ورقم قيد   148160   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات

  حق استغلل العلمات التجارية)الفرنشايز(

الستيراد والتصدير

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق 

في

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

  التجارة العامة والتوزيع 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 

شبيهةباعمالها

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 القاهرة افتتاح الفرع / 

الوحدة رقم B03-G01 الدور الرضى مشروعmindhaus Campus  ديستركت فايف مول طريق العين 

السخنه كاف كافية

78 - جولد لدارة الصيدليات   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83268 ورقم قيد   150416   فرعى  

عن ادارة الصيدليات   تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمكملت الغذائية 

والغذية الخاصة ومستحضرات التجميل ومستلزمات الصيدليات والمستلزمات الطبية والغير طبية والجهزة 

الطبية التعويضية ومستلزمات المستشفيات والدوات الرياضية والمحاليل الطبية والكيماويات والمحاليل المعملية 

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

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

الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها 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 

القاهرة افتتاح الفرع / بصيدلية د/ خالد عيد الكائنة فى 215 ا شارع رمسيس
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91 - ميزا تك لتجارة الجهزة اللكترونية MEZA TECH   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83912 

ورقم قيد   161840   فرعى  عن تجارة الموبيلت واجهزة الكمبيوتر والتابلت والجهزة اللكترونية 

واكسسوراتهم وصيانتهم.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 booth بمنطقة الردود 

المامية امام مول كونكورد بلزا بشارع التسعين

79 - المتحدة للمحاصيل الزيتيه والصناعات المرتبطة   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83145 ورقم 

قيد   160410   فرعى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: إقامة وتشغيل مصنع 

لستخلص وتكرير وتعبئة وتغليف الزيوت والمحاصيل الزيتية وتصنيع وتعبئة وتغليف الزيوت و المنتجات 

الزيتية بكافة انوعها. إقامة وتشغيل مصنع لعصر بذور القطن. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات واغطيتها 

بكافه أنواعها واشكالها. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العلف والسمدة بكافه انواعهم. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. 

استزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تجارة الجملة 

والتجزئة وعلى الخص تجارة القطن. أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017: التصنيع لدى الغير. 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 

لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. التوزيع فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. تلتزم الشركة بأفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 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 الغربية معصرة لعصر البذرة بمساحة 1000 م2 – بمحلج بمدينة كفر الزيات – شارع جمال عبدالناصر

80 - ميرامان لتصفيف الشعر Miraman   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83242 ورقم قيد   

193377   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارةصالونات لتصفيف الشعر  الستيراد تلتزم الشركة بأحكام القانون 

رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين, ول ينشئ تأسيس الشركة أي  حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل  بأحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض.  تجارة مستحضرات تجميل  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 القاهرة افتتاح الفرع / مبنى )B2( القطعة رقم 6 - شرق اللوتس - 

خدمات مشروع كمبوند ميفيدا
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81 - علء الدين السيد محمد إبراهيم وشركاه   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83361 ورقم قيد   

198662   فرعى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  تجارة الجملة والتجزئة : بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناظق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء  ثانيا :- أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات والكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع الماكولت والتيك اواي  مع اللتزام بافراد حسابات مستقله 

ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع عدم تمتع النشطه خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة الكائن بارك مقره رقم 12 أ 

منطقة البوكس بارك – جولدن سكوير مول – التجمع الخامس

82 - علء الدين السيد محمد إبراهيم وشركاه   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    83361 ورقم قيد   

198662   فرعى  عن أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  تجارة الجملة والتجزئة : بالمدن والمجتمعات 

العمرانية الجديدة والمناظق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء  ثانيا :- أنشطة 

خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات والكافيهات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع الماكولت والتيك اواي  مع اللتزام بافراد حسابات مستقله 

ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 مع عدم تمتع النشطه خارج قانون 

الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 29 شارع شهاب - 

المهندسين

83 - جلوبال اوتو للخدمات و الستيراد   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83731 ورقم قيد   9646   

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 لكاديميّات 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 افتتاح الفرع / قطامية 1 - كمنفذ لبيع قطع غيار السيارات و مخزن بالعنوان الكائن 

فى القطعة رقم 1 تقسيم رقم 10 ا المنطقة الستثمارية بالقطامية الطريق الدائرى اتجاه المعادى

84 - ايفنت هاوس للحفلت Event House   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83704 ورقم قيد   

56609   فرعى  عن وعلى الشركة مراعاة توفيق اوضاعها وفقا لحكام قانون الستيراد والتصدير  بجهة 

محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع / مكتب رقم 11 بالمبنى الدارى الكائن بمنتجع الجونة

85 - هانى محمود احمد ابو المجد و شركاه   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83787 ورقم قيد   

78048   فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع اعلف الدواجن و اعلف الماشية  و اعلف السماك 

واضافات و مركزات  العلف .  

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة المنوفية القطعة رقم 66 بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية
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86 - هانى محمود احمد ابو المجد و شركاه   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83794 ورقم قيد   

78048   فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع اعلف الدواجن و اعلف الماشية  و اعلف السماك 

واضافات و مركزات  العلف .  

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة المنوفية القطعة رقم 67 بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية

92 - شركة مصنع المذاق السورى للتصنيع وإدارة المطاعم   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83789 

ورقم قيد   164431   فرعى  عن أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتجهيز المنتجات الغذائية. أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72  لسنه 2017 : اقامة وتشغيل وادارة 

المطاعم الثابتة والكافيتريات تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محل نموذج ) واحد ( شمال المدخل الدور 

الرضى بالقطعة رقم 5 بلوك 19 بجمعية امنحتب التعاونية اول طريق القاهره اسماعيليه
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87 - نيو بلن دفلوب مينت للستثمار العقاري NEW PLAN DEVELOPMENT   قيدت فى   

11-12-2022 برقم ايداع    83975 ورقم قيد   117549   فرعى  عن 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.

   مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري , بشرط أل يقل عدد تلك 

الوحدات عن

 خمسين وحدة سكنية ,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.

   مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل .

 تخطيط وإقامة وتنمية المنا طق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي

 القديم (.

 الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.

 مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات الترخيص

 بها

 اقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة والعائمة السابق الحصول على تراخيص لها , ويخوت السفاري, والموتيلت, 

والشقق والجنحة

 الفندقية, والقرى السياحية , والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو 

تجارية أو ثقافية

 , واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى

 السياحية عن ثلثة نجوم , وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية 

من الطاقة

 اليوائية للمشروع .

 اقامة وتشغيل المراكز التجارية

 اقامة وتشغيل المدارس )فيما ل يجاوز مرحلة التعليم الثانوى(

 اقامة وتشغيل الجامعات

 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 

وليس الري

 بطريق الغمر.)اقل من عشرين الف فدان(

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

لسنة 2008.

 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 القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / المبني المقام علي قطعه ارض رقم )133( بالقطاع 

الول مركز المدينه – التجمع الخامس
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88 - قهوة طاوله   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83873 ورقم قيد   141374   فرعى  عن اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات والكافيهات

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

تقديم خدمات الكاترينج

استغلل العلمات التجارية)الفرنشايز(

التوكيلت التجاريه.

  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 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

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

شبيهةباعمالها

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 القاهرة افتتاح الفرع / 11 

شارع انور المفتى - كما يحمل 22 شارع عماد الدين كامل

89 - احمد محمد صلح الدين وشركاه   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83958 ورقم قيد   148923   

فرعى  عن تجارة الجملة والتجزئة للنظارات الطبية والشمسية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

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

لمباشرة

نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل بالعقار 26-86 الشطر الثالث عشر - زهراء المعادي - البساتين
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90 - الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنميه الزراعيه   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83718 ورقم 

قيد   152245   فرعى  عن غرض الشركة : 1_ تصنيع محاريث وخطاطات زراعية بجميع انواعها 2_ 

تصنيع مقطورات زراعية مسطح وقلب ونقل 3_ صيانة المعدات والجرارات والمقطورات الزراعية وماكينات 

الري بجميع انواعها 4_ اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع سيارات الركوب سعات مختلفة وسيارت النقل 

الثقيل والخفيف والبيك اب كابينة ودبل كابينة وسيارات النقل المتوسط والثقيل وفوق الثقيل ورووس الجرارات 

وانصاف المقطورات والمقطورات وسيارات الميني باص والميدي باص والتوبيس وبناء هياكل واجسام 

الميكروباص والميني باص والتوبيس الكامل / تصنيع شاسياهات سيارات النقل بانواعها وشاسيهات الميني باص 

والتوبيسات وتجهيز شاسيهات سيارات النقل بانواعها وشاسيهات الميني باص والتوبيسات وتجهيز شاسيهات 

سيارات النقل بكافة انواعها وتصنيع قطع غيار السيارات وصيانة منتجات الشركة / تعديل المقطورات وانصاف 

المقطورات من سطح الي قلب وتنك ولوري وثلجة وونش وتعديل محاور المقطورات وانصاف المقطورات 

وتوسيع المسافة بين المحاور وتضيقها واضافة محور ثالث ورابع والعكس وتعديل محاور سيارات النقل بكافة 

انواعها باضافة محور ومحورين وتوسيع المسافة بين المحاور وتضيقها والعكس / تعديل قاطرة السيارة الي سطح 

وقلب وتنك ولوري وثلجة وونش سيلو والعكس تعديل وتركيب وتجميع وتصنيع كبائن النقل بكافة انواعها 

ضعيف ومتوسط وثقيل والتعديل من كابينة مفردة الي كابينة مزدوجة / تعديل سيارة خلط الي قلب وسطح وتنك 

ولوري والعكس / تعديل نظام التعليق للسيارات النقل من قرب هوائية الي سوست والعكس / تصنيع وصلت 

دولي )موزع احمال( بكافة انواعها من محور واحد ومحورين وثلث محاور واربع محاور ويحق للشركة تصنيع 

ما سبق لديها بمصانعها او لدي الغير / تركيب وتعديل واحلل وتجديد سيارات الركوب وتبديل الجزاء التالفة لها 

مع سمكرة شاملة ولحام الكاروسيل وتركيب وتعديل واحلل وتجديد سيارات النقل الخفيف والثقيل ,تبديل وتعديل 

اللت الجر )محرك /كبائن/ صندوق تروس( / تركيب وتعديل واحلل سيارات الميكروباص والميني باص 

والتوبيس الكامل وميني باص وتبديل الجزاء التالفة منها عمل سمكرة شاملة ولحام الكاروسيل / تركيب وتبديل 

واحلل وتجديد شاسيهات سيارات النقل الثقيل والمتوسط والخفيف واجراء اللحامات الطولية والعرضية في 

الشاسية)جديد ومستعمل( / تعديل انصاف المقطورات بكافة انواعها إلي مقطورات كاملة بجميع انواعها والعكس / 

تصنيع محركات ديزل وبنزين بكافة انواعها مختلفة القدرة وبساعات مختلفة وتصنيع صندوق التروس والمحاور 

المامية والخلفية / تصنيع وتجميع وتصميم الكبائن مفردة ومزدوج وابدان السيارات وكبائن السيارات النقل 

الخفيف والمتوسط والثقيل للشركة وللغير  تصنيع وتجميع اللت الجر المختلفة )صندوق التروس - محاور - 

كبائن - محركات( للشركة والغير / تصنيع وتجميع وتصميم الدراجات البخارية رباعية وثنائية الشوط اثنان عجل 

وثلثة عجل واربع عجل ) موتوسيكل - تروسيكل - توك توك - باتش باجي( / تصنيع وتجميع وتصميم جميع 

الصناعات المغذية لصناعة السيارات الركوب والنقل خفيف ومتوسط وثقيل تصنيع وتجميع وتصميم جميع 

المعدات الثقيلة بكافة انواعها,تصنيع وتجميع وتصميم المعدات الثابتة مثل الخلطات الثابتة والكسرات وخلفة 5_ 

التصنيع لدي الغير في كل ما سبق 6_ تجارة السيارات والمقطورات وانصاف المقطورات وقطع الغيار 7_ 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 8_ التوريدات العمومية 9_ التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا 10_ تركيب ستائر جانبية وخلفية لسيارات الميكروباص والميني باص والتوبيس 11_ تقديم الستشارات 

الهندسية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

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

في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة27  من قانون سوق المال ولئحة التنفيذية( 12_ اداره 

وتشغيل ساحات النتظار والمرافق والجراجات 13_ جمع القمامة والمخلفات واعاده تدويرها وتشغيل وإدارة 

المدافن الصحية 14_ تصنيع وتعبئة وتجارة الزيوت لدي الغير تلتزم الشركة باحكام القانون رقم120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121 السنة 1982 وتعديلته في شان سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشيء 

تاسيس 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 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي 

وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

في مصر أو في الخارج كما يجوز ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحتة التنفدية  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع / مدخل رقم 1 شقة رقم 16 عماره رقم 5 امام مرور 

شبين الكوم
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93 - مي للخدمات اللكترونية   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83750 ورقم قيد   188492   

فرعى  عن - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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 خدمات الدفع 

والتحصيل اللكتروني )عدا التخصيم(  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 القاهرة محل رقم 35 شارع برهان

94 - مي للخدمات اللكترونية   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83741 ورقم قيد   188492   

فرعى  عن - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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 خدمات الدفع 

والتحصيل اللكتروني )عدا التخصيم(  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 القليوبية افتتاح فرع الكائن وحدة 115 - الدور الثاني - جولف سيتي 

مول

95 - سكريت لتصنيع الملبس الجاهزة SECRET   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83769 ورقم 

أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس   قيد   198709   فرعى  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   

التوريدات العمومية   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار   

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة الجيزة 8 ش الفيومى - ارض 

اللواء

96 - سكريت لتصنيع الملبس الجاهزة SECRET   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83769 ورقم 

أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس   قيد   198709   فرعى  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   

التوريدات العمومية   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار   

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /  

محل بالعقار رقم 15 شارع السلحدار

97 - قباني تكس لتجارة القمشة والملبسKabbani Tex )ش.م.م(   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83829 ورقم قيد   198720   فرعى  عن تجارة القمشة والملبس الجاهزة.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 افتتاح فرع بالعنوان 21 تقسيم غعمر بن الخطاب-جسر السويس-
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98 - قباني تكس لتجارة القمشة والملبسKabbani Tex )ش.م.م(   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

83829 ورقم قيد   198720   فرعى  عن تجارة القمشة والملبس الجاهزة.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 الشرقية تعديل العنوان - وحدة رقم 8 - الدور الول نموذج ) و ( - مشروع الصفا سنتر 

التجارى - سوق المجاورة 62

99 - وياك فارما WAYAK PHARMA   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    83926 ورقم قيد   

198721   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 الفرع الثاني والكائن بالعنوان التالي :4 /9151 عمارة 

الندي بجوار مركز النهار للطب وصيدليات الحافظ شارع محمد السالك النافعي المعراج السفلي

100 - دولفين لتصنيع المنتجات النسيجية ش م م   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84259 ورقم قيد   

37781   فرعى  عن اصبح غرض الشركة :  اقامة وتشغيل مصنع : لصناعة خيوط الحياكة   لتصنيع غزل 

البوليستر   لتصنيع خيوط حياكة بوليستر   لتصنيع خيوط الياف صناعية   لتصنيع الياف بوليستر قطنى   لفتاله 

ولف الخيوط   لزوى وتطبيق الخيوط   لبرم خيوط البوليستر   لتسديه خيوط البوليستر   لصباغة وطباعة وتجهيز 

الخيوط والمنسوجات   لبرم وتدوير وتسدية خيوط بوليستر لحساب الغير   لف وبرم الخيوط الزخرفية ) الفانتزيا (   

لف وبرم جميع انواع الخيوط تراقيم مختلفة . مع مراعاة أحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  بجهة محافظة القاهرة قطعة رقم 53-3 المنطقة الصناعية ال 

800 فدان بمساحة 3200 متر مربع بمدينة بدلر المنطقة الصناعية

101 - كوالتى تريد   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84506 ورقم قيد   64586   فرعى  عن 

غرض الشركة / الستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية والتجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وتجارة 

السيراميك والبورسلين والدوات الصحية مع مراعاة أحكام القوانيين 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 لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ معرض البيع الكائن في الدور الرضي و الول و 

الثاني والثالث فوق الرضي عقار رقم 21 تقسيم بلوك 53 - 20 ش مكرم عبيد - المنطقه السادسه

102 - محمد رجب محمد احمد وشركاه   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84357 ورقم قيد   94757   

فرعى  عن أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع : 

    مراتب اسفنج مقاسات مختلفة 

    لحاف فايبر متنوع 

    كيس مرتبه  

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

لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة القاهرة عقار رقم 84 شارع جوزيف تيتو - الدور الرضي - النزهه الجديدة
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103 - نيلوس فودز   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84123 ورقم قيد   140475   فرعى  عن 

غرض الشركة : أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة . للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكن الراضي مخصصة 

الغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما 

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

2008 . اقامة وتشغيل محطة لفرز وتعبئة الحاصلت الزراعية والخضراوات والفاكهة والتقاوي والشتلت    

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجميد الخضراوات والفاكهة ومشتقاتهم وكافة المنتجات الزراعية. انشطة من 

خارج ق 72 لسنة 2017 .1. تصدير الخضراوات والفاكهة وكافة المنتجات الزراعية والتصدير بصفة عامة . 2.

الستيراد . مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومرکز مال? مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون 

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

ويجوز للشركة ان تشترك بأي 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة المنوفية الوحدة رقم 26 بقطعة الرض رقم 26 بلوك C4 بمنطقة الصناعات 

الصغيرة والمتوسطة بمجمع سي بي سي الصناعي بقطعة الرض رقم 5 بمدينة السادات

104 - نيلوس فودز   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84121 ورقم قيد   140475   فرعى  عن 

غرض الشركة : أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة . للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكن الراضي مخصصة 

الغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما 

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

2008 . اقامة وتشغيل محطة لفرز وتعبئة الحاصلت الزراعية والخضراوات والفاكهة والتقاوي والشتلت    

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجميد الخضراوات والفاكهة ومشتقاتهم وكافة المنتجات الزراعية. انشطة من 

خارج ق 72 لسنة 2017 .1. تصدير الخضراوات والفاكهة وكافة المنتجات الزراعية والتصدير بصفة عامة . 2.

الستيراد . مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومرکز مال? مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون 

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

ويجوز للشركة ان تشترك بأي 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة المنوفية الوحدة رقم 4 بقطعة الرض رقم 4 بمنطقة الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة بمجمع سي بي سي الصناعي قطعة الرض رقم 5 بمدينة السادات

105 - نيلوس فودز   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84132 ورقم قيد   140475   فرعى  عن 

غرض الشركة : أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017 استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة . للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكن الراضي مخصصة 

الغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما 

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

2008 . اقامة وتشغيل محطة لفرز وتعبئة الحاصلت الزراعية والخضراوات والفاكهة والتقاوي والشتلت    

اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وتجميد الخضراوات والفاكهة ومشتقاتهم وكافة المنتجات الزراعية. انشطة من 

خارج ق 72 لسنة 2017 .1. تصدير الخضراوات والفاكهة وكافة المنتجات الزراعية والتصدير بصفة عامة . 2.

الستيراد . مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومرکز مال? مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون 

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

ويجوز للشركة ان تشترك بأي 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة المنوفية الوحدة رقم 6 بقطعة الرض رقم 6 بلوك C4 بمنطقة الصناعات 

الصغيرة والمتوسطة بمجمع سي بي سي اصناعي بقطعة الرض رقم 5 بمدينة السادات
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106 - أوميدا جروب للديكورات والثاث omida group   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84516 

ورقم قيد   158647   فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث المنزلي والديكورات  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية  المقاولت العامة

 مقاولت تجهيز الفنادق والمطاعم والمحلت التجارية والقرى السياحية بكافة انواعها 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 افتتاح فرع بالعنوان / العقار رقم 1 عبد الحميد عوض - ناصيه معز الدوله 

من مكرم عبيد قسم اول

107 - اي بي اس للصناعات الحديثة IBS   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84490 ورقم قيد   

160638   فرعى  عن انشطة داخل قانون الستثمار 72: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات والدهانات 

الحديثة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة والتغليف

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الماكينات وخطوط النتاج  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي 

تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر. 

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والقرى السياحية  الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, 

وتشمل: الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي. صيانة ابار البترول وتنشيطها. صيانة معدات الحفر والمضخات 

البترولية. حفر ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول.العمال المدنية المكملة لعمال الحفر 

والصيانة معالجة السطح من الترسيبات. الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وانابيب النتاج. انشاء مباني 

مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات. انشطة خارج قانون الستثمار 72: المقاولت العامة 

والمتخصصة  التسويق فيما هو مسموح به قانونا   ادارة المشروعات  التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية 

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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. مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة 

الوارده بقانون الستثمار

و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية   و بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة 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  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / مصنع بالقطعه رقم 

246 ب - المنطقه الصناعيه
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108 - كرات غروب ايجيبت   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84445 ورقم قيد   167221   فرعى  

عن توريد ومد وتركيب شبكات الهاتف المحمول و شبكات اللياف الضوئية.

  المقاولت العامة والمتخصصه والمتكاملة.

  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا. 

  التوريدات العمومية. 

  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 الوراق المالية 

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

ولئحته التنفيذية(.

  مقاولت العمال النشائية واعمال صيانة وترميم واعادة تأهيل المبانى واعمال بناء الهياكل المعدنية.

  شراء وبيع منتجات البناء.

  ادارة المشروعات.

  اعداد التصميمات الهندسية.

  مقاولت العمال الكهروميكانيكية.

  تصنيع وتشكيل الهياكل المعدنية لدى الغير.

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

هذه النشطة .

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 8 كومباوند الزهوة - ش الجزيرة - التجمع الخامس

109 - شركة الزعيقى لدارة الصيدليات   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84243 ورقم قيد   

178199   فرعى  عن ادارة الصيدليات 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 القاهرة 37 شارع احمد الصاوي بلوك 79 قطعة 1 مديثنة نصر

110 - شركة الزعيقى لدارة الصيدليات   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84246 ورقم قيد   

178199   فرعى  عن ادارة الصيدليات 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 القاهرة 49 شارع حسن افلطون بمدينة نصر اول

111 - شركة الزعيقى لدارة الصيدليات   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84250 ورقم قيد   

178199   فرعى  عن ادارة الصيدليات 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 القاهرة 7 شارع ناصر خسرو الحي السابع مدينة نصر
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112 - ديماك ستيل ايجي للصناعات المعدنية DEMAC STEEL EG   قيدت فى   12-12-2022 برقم 

ايداع    84520 ورقم قيد   184664   فرعى  عن المقاولت العامه والمتخصصة والمتكاملة  -مقاولت اعمال 

النشاءات المعدنية  -مقاولت اعمال صيانه المبانى  -مقاولت العمال الكهروميكانيكية واللكترونية للمنشات 

والمصانع والمبانى العامه  -مقاولت اعمال الساسات  -مقاولت اعمال محطات وشبكات المياه والصرف 

الصحى  -مقاولت اعمال الكبارى  -مقاولت اعمال المنشات الصناعيه  -مقاولت العمال الهندسية  -صيانه 

وتنسيق الحدائق والطرق والميادين  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  التوريدات العمومية  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع مهمات وادوات مكافحه الحريق  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكابلت والسلك الكهربائية بكافة 

انواعها  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كابلت الفايبر بكافه انواعها  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم 

ولوحات وعلب ومفاتيح وبرايز الكهرباء بكافه انواعه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللمبات الكهربائية بكافه 

انواعها -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ماتيح وكابلت الداتاData بكافة انواعها 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 القاهرة افتتاح فرع 

بالعنوان /مصنع رقم 137 المنطقه الصناعيه 250 فدان - مدينه بدر

113 - بيلدونا للتجميل BELLADONNA   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84119 ورقم قيد   

187389   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز للعنايه بالبشره والشعر والجسم )بيوتى سنتر(  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 القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / 116 ش جسر السويس - الدور الثانى - قسم عين شمس - القاهرة

114 - بيلدونا للتجميل BELLADONNA   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84144 ورقم قيد   

187389   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز للعنايه بالبشره والشعر والجسم )بيوتى سنتر(  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 القاهرة 

افتتاح ش 6 اكتوبر - برج النخيل - الدور الرابع - شقة وسط - متفرع من جسر السويس - محطة الجراج - الدور 

الرابع - قسم عين شمس

115 - بيلدونا للتجميل BELLADONNA   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84148 ورقم قيد   

187389   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة مركز للعنايه بالبشره والشعر والجسم )بيوتى سنتر(  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 القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / 52 ش عباس العقاد - الدور الثانى شقة 201 - مدينة نصر - القاهرة
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116 - جولدن رينش  Golden Wrench   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84212 ورقم قيد   

192840   فرعى  عن - تجارة وبيع وتوزيع قطع غيار السيارات والمعدات الثقيله  - انشاء وادارة مركز لصيانه 

و خدمة السيارات  - 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  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 القليوبية وحدة رقم 111 قطعة رقم 5,8 

بلوك 13006 وحدة رقم 111 مجمع جرين لند الصناعي المنطقة الصناعية بالعبور

117 - سوبر لند للمخصبات الزراعية   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84236 ورقم قيد   

195997   فرعى  عن -اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة السمدة الورقية و المخلبية و المركبة البودر و السائلة 

والnpk و المخصبات الزراعية-تجارة الجملة والتجزئة :بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

خارج الوادي القديم  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 المنوفية قرية حصة مليج - مركز شبين الكوم

120 - متجر للهندسة والتجارة   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84781 ورقم قيد   43729   فرعى  

عن غرض الشركه 1  التجاره العامه والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وتجارة المعدات الهندسية .2 

المقاولت العامه واعمال البناء مع مراعات ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار 

السيد / رئيس الجمهوريه 356 لسنة 2008  .3  تجارة الموتسيكلت وكافة الدراجات الناريه والسيارات والبيتش 

باجى )فيما عدا الموتسيكلت ذات الثلث عجلت والسيارات ذات الثلث عجلت ( 4  تأجير السيارات سواء 

العادية والكهربائية والبيتش باجى ( فيماعدا التأجير التمويلى ( 5  الصيانة المتنقله والصيانه لدى الغير للسيارات 

سواء العاديه او الكهربائيه ومستلزتها والموتسيكلت ومستلزماتها وكافة الدراجات النارية ومستلزماتها والبيتش 

باجى ومستلزماته )فيما عدا الموتسيكلت ذات الثلث عجلت والسيارات ذات الثلث عجلت( 6  إستيراد 

المعدات الطبيه وإستيراد مواد طلء .7  تصميم وإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الليه والتدريب عليها وتطبيقها 

وتصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى اللكترونى وتصميم وتطوير البرمجيات وإدخال البيانات على الحاسبات 

وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وإنتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفه من صوت 

وصوره وبيانات . 8  تصنيع وتجميع السيارات سواء العاديه او الكهربائيه والموتسيكلت وكافة الدراجات النارية 

والبيتش باجى .9  تجارة وإستيراد لعب الطفال . مع مراعات احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص الزمه لممارسة هذه النشطه . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

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

التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة محل بمخرج محطة خدمة وتموين السيارات وطنية محور المشير طنطاوي - 

التجمع الخامس

Page 470 of 1616 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

118 - سما للستثمار والتطوير العقارى   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84234 ورقم قيد   

198823   فرعى  عن اصبح غرض الشركه / -أغراض من قانون الستثمار 72 لسنة2017   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع اليخوت واللنشات بكافة مشتملتها وقطع غيارها  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه أو ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها عن 

نصف اجمالى المساحات المبينة من الطاقة اليوائية للمشروع  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة2008    -استصلح وتجهيز 

الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين 

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

الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة2008   -تجارة الجملة والتجزئة لعوازل وإكسسوارات ومستلزمات حماية 

السيارات في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اغراض من خارج قانون الستثمار 72 لسنة2017   

توزيع وتوريد الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية 

بمختلف انواعها ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية واضافات العلف الشائلة والبودرات والبرمكسات 

وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 

لسنة1982 والقانون 121 لسنة1982 فى   شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   -وكذا القيام بأعمال خدمات السيارات وتجارة 

عوازل وإكسسوارات ومستلزمات حماية السيارات وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها   التطوير العقارى والمقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة   الصيانة المتنقلة لليخوت واللنشات وتوريد 

وتركيب قطع الغيار   تقديم خدمات السيارات   توريد وتوزيع عوازل واكسسوارات ومستلزمات حماية السيارات   

-مع اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى المزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة2017 مع عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار 72 لسنة2017   -وذلك دون 

الخلل بأحكام 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 بأعمالها أو التى قد 

تعاونها فى تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة دمياط الشهابيه - 8 ش عبد العال حلمى ) 427 ( - الدور الرابع - اعلى 

حلوانى النورس -

121 - برج لخلطات المياه - سارديزاين sarrdesign   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84811 

ورقم قيد   45924   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خلطات المياه بكافة انواعها واكسسواراتها 

والحنفيات والمحابس ومايماثلها من لوازم المواسير ومكوناتها كسلع وسيطة  او نهائية 2  تجميع الجزاء 

والمكونات اللزمة لصناعة الحنفيات والخلطات الخاصة بالدوات الصحية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها    ل يترتب على تغيير 

اسم الشركة الخلل باية التزامات او حقوق للشركة او للغير  بجهة محافظة القاهرة اضافه مقر ادارى  للشركة 

الكائن فى  106  شارع  محمد  فريد  -
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119 - سما للستثمار والتطوير العقارى   قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    84234 ورقم قيد   

198823   فرعى  عن اصبح غرض الشركه / -أغراض من قانون الستثمار 72 لسنة2017   اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع اليخوت واللنشات بكافة مشتملتها وقطع غيارها  اقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدميه أو ترفيهية او 

رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت 

والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها عن 

نصف اجمالى المساحات المبينة من الطاقة اليوائية للمشروع  -الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة2008    -استصلح وتجهيز 

الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين 

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

الستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة2008   -تجارة الجملة والتجزئة لعوازل وإكسسوارات ومستلزمات حماية 

السيارات في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  اغراض من خارج قانون الستثمار 72 لسنة2017   

توزيع وتوريد الدوية البشرية والبيطرية والمصال واللقاحات والمستلزمات والجهزة الطبية والمحاليل الطبية 

بمختلف انواعها ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية واضافات العلف الشائلة والبودرات والبرمكسات 

وتصنيع كل ما سبق لدى الغير  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 

لسنة1982 والقانون 121 لسنة1982 فى   شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ 

تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   -وكذا القيام بأعمال خدمات السيارات وتجارة 

عوازل وإكسسوارات ومستلزمات حماية السيارات وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها   التطوير العقارى والمقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة   الصيانة المتنقلة لليخوت واللنشات وتوريد 

وتركيب قطع الغيار   تقديم خدمات السيارات   توريد وتوزيع عوازل واكسسوارات ومستلزمات حماية السيارات   

-مع اللتزام بافراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفى حالة عدم 

التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى المزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة2017 مع عدم 

تمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار 72 لسنة2017   -وذلك دون 

الخلل بأحكام 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 بأعمالها أو التى قد 

تعاونها فى تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / جنوب نهاية طريق محور الشهيد قبل نفق 

الدائري - بمجمع خدمات شل اوت النخيل - المحل رقم ) G3 - G2 ( باسم / ترانسبرانس - مدينة القاهرة -

122 - برج لخلطات المياه - سارديزاين sarrdesign   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84811 

ورقم قيد   45924   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خلطات المياه بكافة انواعها واكسسواراتها 

والحنفيات والمحابس ومايماثلها من لوازم المواسير ومكوناتها كسلع وسيطة  او نهائية 2  تجميع الجزاء 

والمكونات اللزمة لصناعة الحنفيات والخلطات الخاصة بالدوات الصحية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها    ل يترتب على تغيير 

اسم الشركة الخلل باية التزامات او حقوق للشركة او للغير  بجهة محافظة السكندرية توسعات المنطقة 

الصناعية الثالثة قطعة رقم 2 بلوك 1 - مدينة برج العرب الجديدة
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123 - جرين أيرث للتنمية الزراعية GREEN EARTH   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84760 

ورقم قيد   101617   فرعى  عن غرض الشركة هو :  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التى 

تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ) أقل من عشرين الف فدان (ويشترط فى هاتين الحالتين 

أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى 

بطريق الغمر  . مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية 

مصر العربية رقم 356 لسنة 2008   تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان 

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

البيض او التسمين او اللحوم   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان   تخطيط واقامة وتنمية المناطق 

العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم (   أنشطة 

البناء للسكان العائلى والدارى والتجارى 

  اقامة وتنمية وتطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة   اقامة وتشغيل محطة لتموين السيارات   اقامة وتشغيل 

مركز خدمة وصيانة السيارات 

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية والحاصلت الزراعية   اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية   الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

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

الوزراء رقم 350 سنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 مع التزام الشركة بإفراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشأ تأسيس الشركة 

أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة 

الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطه  بجهة محافظة المنوفية مساحة من الرض الزراعية خلف 

القطع ارقام )75-61( بالمنطقة الشمالية الشرقية بالحزام الخضر بمدينة السادات

124 - أر.أر للمجوهرات   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84816 ورقم قيد   137267   فرعى  

عن • التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتلميع المشغولت الذهبية 

والمجوهرات

والحجار الكريمة وأكسسواراتها وصيانتها وتجارة معدات وآلت وأدوات تصنيع المشغولت الذهبية والمجوهرات 

بكافه انواعها.

• تصنيع وتركيب المشغولت الذهبية والمجوهرات واكسسواراتها لدى الغير.

• التصدير.

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

شبيهةباعمالها

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 القاهرة المحل بالعقار رقم 6 - بشارع محمد موسى - بن سنان - الزيتون
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125 - خليل جروب لداره الكافيهات والمطاعم   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    84771 ورقم قيد   

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع  160951   فرعى  عن غرض الشركة هو:  -

انتاج المحتوي اللكتروني بصوره  انواع المشروبات )عدا الكحولية(     وتقديم جميع المأكولت والتيك اواي.  -

التوريدات العمومية .       وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  المختلفه من صوت وصورة وبيانات .  -

والقرارات الساريه . وبشرط استصدار التراخيص           اللزمه للممارسة هذه النشطه .      ويجوز للشركه 

ان تشترك باي  وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال اعمال شبيهه                                            

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج       فيها أو 

تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار رقم 15 شارع عزت 

سلمة مدينة نصر

126 - عرب بت للعبوات البلستيك   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85239 ورقم قيد   5093   

فرعى  عن اقامةوتشغيل مصنع لتصنيع وحقن مصبعات   بى - اى -تى وغطاء الزجاجة وتصنيع الزجاجة 

الشفافة والبرطمانات والعبوات الدوائية وزجاجات البولى ايثيلين  بجهة محافظة القاهرة مصنع بالقطعة رقم 

)121( المنطقة الصناعية ال55 فدان - شرق الروبيكس - مدينة بدر

127 - النيل للمطابخ والساس   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85137 ورقم قيد   15620   فرعى  

عن تجارة وتجميع الثاث الفندقى السياحى والمنزلى 2  بيع فلتر تنقية المياه  3 انتاج سخانات الطاقة الشمسية 

لستعمال حمامات السباحة وللستعمال المنزلى 4 انتاج وحدات الضاءة الداخلية والخارجية بأستعمال الطافة 

الشمسية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح القرارات اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة البحر الحمر 

المحل التجاري بالدور الرضي بالعقار رقم 28 -تقسيم المطار - شارع المحمدي حويدق - شارع البنوك - مدينة 

الغردقة

128 - الغذية الطبيعية   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85075 ورقم قيد   41352   فرعى  عن 

غرض الشركة   اقامة وتشغيل سلسلة مطاعم لبيع وتقديم جميع المأكولت والمشروبات الغذائية فيماعدا الكحولية 

عموم التوريدات الغذائية ومستلزماتها استئجار وادارة المطاعم المجهزة فى النوادى والفنادق والقري السياحية 

وغيرها وادارةالمطاعم لحساب الغير تشغيل العاب البليستيشن والفيديو ولينشئ هذا التعديل اى حق لمزاولة هذه 

النشطة ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة. واقامة حفلت موسيقية وغنائية وعرض منوعات موسيقية 

وغنائية ودى جى ومصنفات سمعية وبصرية عن طريق الدش والبروجيكتور والكمبيوتر والبلي استيشن و 

DVD   VCD

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

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى 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 السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحنه التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة مطعم 

رقم )BG6( بالدور الرضي الكائن بالمبنى )D( بالمركز التجاري بالرحاب GATE away بمشروع الرحاب - 

القاهرة الجديدة

129 - ايه ار جروب للعلن والطباعة والنشر ش.م.م   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85119 

ورقم قيد   41993   فرعى  عن ** اصبح غرض الشركة : طباعة المطبوعات التجارية دون صناعه عجينة 

الورق   طباعة ونشر الكتب دون صناعه عجينة الورق   الستيراد والتصدير   التجارة العامة والتوزيع ) فيما هو 

مسموح به قانونا (   تصميم وتنفيذ العلنات بكافة الوسائل المرئية وغير المرئية واعلنات الطرق وطباعه 

الوفست والتجهيزات الفنية وفصل اللوان والطباعة اللكترونية وطباعة ونشر الكتب الدورية والنشرات العلنية 

المختلفة وتنظيم واقامة المؤتمرات والمعارض والحتفالت والمهرجانات * مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعا ة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 365  لسنة 2008  * مع 

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

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

شبيهه بأعمالها أو الت ي 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 القاهرة مكتب 

بالدور الول 10-00-04 مشروع )EDNC( eastown district new cairo -القاهرة الجديدة
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130 - جلمور لتجارة المصوغات و المجوهراتGlamour   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

84946 ورقم قيد   103057   فرعى  عن غرض الشركة هو :  تجارة الذهب و المصوغات و المجوهرات من 

الذهب و الفضة و تجارة الساعات و اللؤلؤ و الحجار الكريمة . التصدير .

 الستيراد .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / المحل رقم 3 بالدور الرضى بالعقار رقم 2 شارع ممنون من 

شارع بغداد - الكربة

131 - مو اند كو لدارة المطاعم   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85223 ورقم قيد   132439   

فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتيريات لتقديم كافة الماكولت والمشروبات 

عدا الكحولية واليس كريم بكافة انواعهم و اقامة وتشغيل وادارة مصنع لتصنيع وانتاج اليس كريم وذلك دون 

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

ويجوز لشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال اعمال شبيهة باعمالها او التى قد 

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

A ) LAKE  طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع / بالوحدة رقم 4 منطقة البحيرات

DISTRICT ( كمبوند ميفيدا - التجمع الخامس

132 - فريدكون للخرسانة الجاهزة         FREDCONREADY MIX   قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    85113 ورقم قيد   145227   فرعى  عن غرض الشركة كالتي:  توريد الخرسانة الجاهزة  /التجارة 

العامة والتوزيع فيماهو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية/  إدارة وتشغيل وتأجير واستئجار وامتلك محطات 

الخرسانة الجاهزة / مقاولت صب الخرسانة الجاهزة / المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة / إدارة وتشغيل 

وتأجير واستئجار وامتلك مصانع لتصنيع المنتجات السمنتية والخرسانية داخل جمهورية مصر العربية. / تجارة 

وتوزيع وتوريد مواد البناء  التصدير والتوكيلت التجارية  تصنيع الخرسانة الجاهزة بكافة اشكالها ومكوناتها 

وتركيباتها  إدارة المشروعات  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية 

ووفقا  لما ورد  بموافقة واجراءات الترخيص بها.  مع مراعاة احكام 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 ا التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او 

في الخارج, كما يجو لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة محطة خرسانة جاهزة مساحة 3000م بمنطقة الزهراء - مدينة 15 مايو - حلوان

133 - سيرا ماركت   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85280 ورقم قيد   165185   فرعى  عن 

إدارة السوبر ماركت  تقديم وبيع المشروبات والمأكولت الساخنة والباردة 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 محل تجاري الكائن في محور شنزو ابي 2 اتجاه طريق القاهرة السويس -

134 - المعادى لدارة المشروعات التجارية   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85316 ورقم قيد   

190734   فرعى  عن - ادارة المشروعات التجارية.  - ادارة وتشغيل المراكز التجارية والهايبر ماركت.  - 

ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيتريات.  - التجارة العامة والتوزيع 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 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 القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 18 الشطر الثالث عشر - الخمسين - زهراء المعادى - البساتين
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135 - درهم للتجارة   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85170 ورقم قيد   199055   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 القاهرة إضافه فرع / محل رقم 1 الكائن 38 شارع عبدالقاهر 

الجرحاوي الحي السابع

136 - درهم للتجارة   قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    85170 ورقم قيد   199055   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 5 شارع ايران - محل رقم 2 - الدقى - الجيزة

137 - الشركة المصرية الكندية للغذية والمشروبات   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85659 ورقم 

قيد   13556   فرعى  عن تجارة وتوزيع جميع انواع الغذية والمشروبات والسلع والخدمات الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية ومنافذ البيع مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة القليوبية مساحة قدرها 3م ×5م بالدور )

بواجهة المول( بالمركز التجاري )جولف سيتي مول( - مدخل مدينة العبور - مدينة العبور

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

15-12-2022 برقم ايداع    85841 ورقم قيد   21194   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 افتتاح فرع بالعنوان / محل رقم 2 بالعقار رقم 91 طريق مصر حلوان الزراعى - المعادى
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139 - كمبيوروتس للشبكات وتكنولوجيا المعلومات   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85694 ورقم قيد   

109111   فرعى  عن التوريدات العمومية

 التوكيلت التجارية

 مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية

 عرض و بيع اجهزة الشبكات و مستلزماتها

 اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .

 تصميم الجهزة اللكترونية

 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 القاهرة 29 ش محمد رضوان - الدور الثاني - مدينة نصر اول

140 - كمبيوروتس للشبكات وتكنولوجيا المعلومات   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85689 ورقم قيد   

109111   فرعى  عن التوريدات العمومية

 التوكيلت التجارية

 مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية

 عرض و بيع اجهزة الشبكات و مستلزماتها

 اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

   إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .

 تصميم الجهزة اللكترونية

 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 القليوبية الدور الرضي - ش الحاج خيري - من شارع الخصوص الرئيسي - 

الخصوص

141 - لوفورمال للملبس الجاهزة   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85623 ورقم قيد   125179   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة

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

شبيهةباعمالها

 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 القاهرة محل رقم )A058( بالدور )A( بجنينة مول - مدينة نصر

Page 477 of 1616 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

142 - توب كنترول لخدمات البيئة   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85782 ورقم قيد   178527   

فرعى  عن تقديم الستشارات في مجال البيئة والتعقيم ومكافحة الحشرات )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 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 القاهرة محل رقم 3 بالعقار رقم 3 شارع فخرى باشا

143 - الياد برو لتجارة وتوزيع الملبس الجاهزة   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85692 ورقم قيد   

181596   فرعى  عن تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة  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 القليوبية افتتاح الفرع الكائن // شارع فريد ندا بجوار 

فودافون وامام كلية التربية الرياضية القديمة

144 - توتل للمنتجات الغذائية   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85673 ورقم قيد   194794   

فرعى  عن تجارة وتوزيع المواد الغذائية  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 القليوبية مخزن بالعنوان الكائن رقم 1 ش اولد الخبيت بحوض الساحل 

بزمام ناحية الخصوص - قسم الخصوص

145 - أوف سايد لدارة المطاعم OFFSIDE TO MANAGE RESTAURANTS (ش.ذ.م.م)   قيدت 

إقامة وتشغيل وإدارة  فى   15-12-2022 برقم ايداع    85594 ورقم قيد   198305   فرعى  عن "

المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع أنواع الماكولت     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 الشرقية الدور الرضي - محلMC1  19/4 - مركز المدينة الولى - 

امام نادي الرواد

146 - أوف سايد لدارة المطاعم OFFSIDE TO MANAGE RESTAURANTS (ش.ذ.م.م)   قيدت 

إقامة وتشغيل وإدارة  فى   15-12-2022 برقم ايداع    85594 ورقم قيد   198305   فرعى  عن "

المطاعم الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات ( عدا الكحولية ) وتقديم جميع أنواع الماكولت     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 محل بالدور الرضي- بالعقار رقم 28 شارع روض الفرج-

قسم الساجل

147 - زيكوتكس للملبس الجاهزة   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    85513 ورقم قيد   297029   

فرعى  عن غرض الشركة . صناعة الملبس الجاهزة والستيراد في حدود غرض للستخدام   الخاص بالشركة 

فقط وفي حدود القوانين واللوائح السارية والتصديرو صناعة النسيج وصناعة الكمامات القطنية و التجارة 

اللكترونية.  بجهة محافظة القاهرة الشركة بالعقار رقم 127 شارع خلوصي شبرا
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148 - تويوتا مصر للتجاره   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86105 ورقم قيد   6849   فرعى  عن 

اصبح القيام بكافه عمليات الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه واعمال المقاولت وكافة عمليات التأجير 

التمويلى وفقا لحكام القانون 95/1995 وتجارة واستيراد وبيع وتاجير وتسويق وسائل النقل وسيارات ركوب 

واتوبيسات وموتوسيكلت ولوارى وجرارات ومعدات ثقيله على اختلف انواعها وموديلتها ولوازمها كالطارات 

والبطاريات والمنتجات الهندسيه والكهربائيه واللكترونيه والجهزة المنزليه على اختلف انواعها والمعدات 

الميكانيكيه والمحركات البحريه وطلمبات العماق  و قطع الغيار اللزمه لجميع المنتجات وكذلك تجميع وتصنيع 

السلع الهندسيه والميكانيكيه والكهربائيه واللكترونيه والجهزة المنزليه والسيارات والتوبيسات والموتوسيكلت 

واللوارى والجرارات والمعدات الثقيله بكافة انواعها وموديلتها وتوزيعها وتسويقها وتصديرها للسواق الخارجيه 

هذا بالضافة الى قيامها باقامة المعارض والمخازن ومراكز الخدمه والصلح والصيانه لكافة السلع والمنتجات 

المذكورة ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة مع الهيئات التى تزاول اعمالشبيهه باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهي ئات 

المذكورة او ان تندمج معها او تشتريها او تلحقها بها ويشترط الحصول على التراخيص اللزمه طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذيه و تبقى باقى مواد النظام كما هى  بجهة محافظة القاهرة محطة الوقود الكائنة في محطة 

شيل اوت - طريق الوتوستراد - المعادي

149 - تويوتا مصر للتجاره   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86107 ورقم قيد   6849   فرعى  عن 

اصبح القيام بكافه عمليات الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه واعمال المقاولت وكافة عمليات التأجير 

التمويلى وفقا لحكام القانون 95/1995 وتجارة واستيراد وبيع وتاجير وتسويق وسائل النقل وسيارات ركوب 

واتوبيسات وموتوسيكلت ولوارى وجرارات ومعدات ثقيله على اختلف انواعها وموديلتها ولوازمها كالطارات 

والبطاريات والمنتجات الهندسيه والكهربائيه واللكترونيه والجهزة المنزليه على اختلف انواعها والمعدات 

الميكانيكيه والمحركات البحريه وطلمبات العماق  و قطع الغيار اللزمه لجميع المنتجات وكذلك تجميع وتصنيع 

السلع الهندسيه والميكانيكيه والكهربائيه واللكترونيه والجهزة المنزليه والسيارات والتوبيسات والموتوسيكلت 

واللوارى والجرارات والمعدات الثقيله بكافة انواعها وموديلتها وتوزيعها وتسويقها وتصديرها للسواق الخارجيه 

هذا بالضافة الى قيامها باقامة المعارض والمخازن ومراكز الخدمه والصلح والصيانه لكافة السلع والمنتجات 

المذكورة ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة مع الهيئات التى تزاول اعمالشبيهه باعمالها او التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الهي ئات 

المذكورة او ان تندمج معها او تشتريها او تلحقها بها ويشترط الحصول على التراخيص اللزمه طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذيه و تبقى باقى مواد النظام كما هى  بجهة محافظة القاهرة محطة شيل اوت - شارع 

جوزيف تيتو - مصر الجديدة

150 - الشركه المصريه الوروبيه للمعارض والتجاره EGO   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

86067 ورقم قيد   17198   فرعى  عن اضافه غرض التوكيلت التجارية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لممارسة هذة النشطة  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 

FR-5 الكائنة بالطابق الول بالمركز التجاري السياحي الترفيهي )مول لنوفافيستا - جاردن8( المقام على قطعة 

الرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الول

151 - الشركه المصريه الوروبيه للمعارض والتجاره EGO   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

86081 ورقم قيد   17198   فرعى  عن اضافه غرض التوكيلت التجارية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لممارسة هذة النشطة  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 

FR-13 الكائنة في الطابق الول بالمركز التجاري السياحي الترفيهي )مول لنوفافيستا - جاردن8( المقام على 

قطعة الرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الول

152 - الشركه المصريه الوروبيه للمعارض والتجاره EGO   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

86052 ورقم قيد   17198   فرعى  عن اضافه غرض التوكيلت التجارية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لممارسة هذة النشطة  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 

FR-3 الكائنة في الطابق الول بالمركز التجاري السياحي الترفيهي )مول لنوفافيستا - جاردن 8( المقام على 

قطعة الرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الول
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153 - الشركه المصريه الوروبيه للمعارض والتجاره EGO   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

86062 ورقم قيد   17198   فرعى  عن اضافه غرض التوكيلت التجارية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لممارسة هذة النشطة  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 

FR-4 الكائنة في الطابق الول بالمركز التجاري السياحي الترفيهي )مول لنوفافيستا - جاردن8( المقام على 

قطعة الرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الول

154 - الشركه المصريه الوروبيه للمعارض والتجاره EGO   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

86074 ورقم قيد   17198   فرعى  عن اضافه غرض التوكيلت التجارية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة  لممارسة هذة النشطة  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم 

FR-11 الكائنة في الطابق الول بالمركز التجاري السياحي الترفيهي )مول لنوفافيستا - جارد8( المقام على 

قطعة الرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الول

155 - المار الغذائيه - مصر   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86162 ورقم قيد   56466   فرعى  

عن اضافه نشاط   تقديم خدمات ادخال البيانات علي الحاسب و الوسائل اللكترونيه و تقديم الستشارات فيما عدا 

الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسيه زياده راس المال و الستحواذ وكذلك 

الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركه في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 21 

من قانون راس المال و لئحته التنفيذيه ضمن غرض الشركه  بجهة محافظة القاهرة محل دانكن دونتس محطة 

وقود شل اوت محور المشير طنطاوي

156 - المار الغذائيه - مصر   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86173 ورقم قيد   56466   فرعى  

عن اضافه نشاط   تقديم خدمات ادخال البيانات علي الحاسب و الوسائل اللكترونيه و تقديم الستشارات فيما عدا 

الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسيه زياده راس المال و الستحواذ وكذلك 

الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركه في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 21 

من قانون راس المال و لئحته التنفيذيه ضمن غرض الشركه  بجهة محافظة القاهرة محل دومينوز بيتزا محطة 

وقود شل اوت محور مصطفى كامل التجمع الول - بجانب اكاديمية الشرطة - القاهرة الجديدة

157 - اولد حامد وشريكتهم   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86183 ورقم قيد   57849   فرعى  

عن 1  تجارة و توريد المواد  الغذائيه 2   التجارة العامه فى كل ما هو مسموح به قانونا 3   الستيراد و التصدير 

و التوكيلت التجاريه 4   تعبئه و تغليف المواد الغذائيه لدى الغير 5   ادارة و تملك السوبر ماركت و المينى 

ماركت  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 الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تن دمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة البحر الحمر 

منطقة المطاعم الجديدة بفندق لبراندا رويال ازيور مكادي )كلوب ازور سابقا( المملوك لشركة رويال للستثمار 

والتنمية السياحية - قرية رويال ازيور

158 - اولد حامد وشريكتهم   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86186 ورقم قيد   57849   فرعى  

عن 1  تجارة و توريد المواد  الغذائيه 2   التجارة العامه فى كل ما هو مسموح به قانونا 3   الستيراد و التصدير 

و التوكيلت التجاريه 4   تعبئه و تغليف المواد الغذائيه لدى الغير 5   ادارة و تملك السوبر ماركت و المينى 

ماركت  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 الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تن دمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة البحر الحمر 

بجوار منطقة اللوبي بفندق لبراندا كلوب مكادي )كلوب ازور سابقا( المملوك لشركة رويال للستثمار والتنمية 

السياحية - قرية رويال ازور
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159 - شركة بريد فاست Breadfast   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86223 ورقم قيد   

101472   فرعى  عن غرض الشركة: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز.  بيع 

وتوزيع وعرض المخبوزات  والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق 

والسوبر ماركت وغيرها وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير.  خدمات توصيل المنتجات 

الغذائية.  تعبئة وتغليف وتوزيع المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز 

وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن 

وتحميص وتعبئة البن وفرز وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة 

وغيرها.  التجارة العامة.  التصدير.  خدمات الدفع اللكتروني.  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات والغذية والتيك اواى )عدا المشروبات الكحولية والخمور.  مع مراعاة 

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

للشركة ان 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 الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

المحل الكائن  بالدور الرضي بالعقار رقم 4 ش الدكتور محمد مندور - المنطقه الولى -)قطعه 6 بوك 52 

المنطقه الولي (

160 - شركة بريد فاست Breadfast   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86219 ورقم قيد   

101472   فرعى  عن غرض الشركة: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز.  بيع 

وتوزيع وعرض المخبوزات  والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق 

والسوبر ماركت وغيرها وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير.  خدمات توصيل المنتجات 

الغذائية.  تعبئة وتغليف وتوزيع المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز 

وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن 

وتحميص وتعبئة البن وفرز وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة 

وغيرها.  التجارة العامة.  التصدير.  خدمات الدفع اللكتروني.  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات والغذية والتيك اواى )عدا المشروبات الكحولية والخمور.  مع مراعاة 

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

للشركة ان 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 الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

المحل رقم 1 بالدور الرضي بالعقار المقام علي القطعه رقم 8135 منطقه س الهضبه العليا

161 - شركة بريد فاست Breadfast   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86221 ورقم قيد   

101472   فرعى  عن غرض الشركة: إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وبيع المنتجات الغذائية والخبز.  بيع 

وتوزيع وعرض المخبوزات  والمأكولت والحلوى والمشروبات بأنواعها )عدا الكحولية( والتوريد للفنادق 

والسوبر ماركت وغيرها وتخزين البقوليات بأنواعها وذلك لحساب الشركة وللغير.  خدمات توصيل المنتجات 

الغذائية.  تعبئة وتغليف وتوزيع المنتجات الغذائية والبقوليات وغيرها لتشمل تعبئة الرز والسكر والدقيق وفرز 

وتجهيز وتعبئة البقوليات والحلوى من عجين )نواشف( شرقية وغربية وحلوة مولد النبي والحلويات الجافة وطحن 

وتحميص وتعبئة البن وفرز وتجهيز وتحضير وتعبئة الخضار والفاكهة الطازجة والمبردة والوجبات الجاهزة 

وغيرها.  التجارة العامة.  التصدير.  خدمات الدفع اللكتروني.  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المأكولت والمشروبات والغذية والتيك اواى )عدا المشروبات الكحولية والخمور.  مع مراعاة 

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

للشركة ان 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 الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

المحل رقم 1 بالمركز التجاري ذا فاونت the foint المقام علي قطعه ارض رقم أ المستثمرين الشماليه
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162 - زد أستور   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86152 ورقم قيد   152137   فرعى  عن 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا على الخص تجارة الحذية.

 التصنيع لدى الغير.

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

شبيهةباعمالها

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 

 G16 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة بالعين

بالمركز تاون سنتر تقاطع القاهرة السماعيلية الدائري القليمي القديم

163 - الريدى للتوريدات والمقاولت العمومية   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86198 ورقم قيد   

164465   فرعى  عن المقاولت العامة. التوريدات العمومية.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 الكائن في 12 عمارات شباب المهندسين الدور الخامس شقة 52 - مدينة نصر

164 - جمنزيوم للنشطة الرياضية   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86203 ورقم قيد   165851   

جميع الخدمات التي تقدم من خلل المجال الرياضي , سواء كان ذلك في صورة الدارة أو التسويق أو  فرعى  عن 

التشغيل أو إدارة اللعاب الرياضية أو إنشاء الندية الخاصة أو الكاديميات أو الندية الصحية أو مراكز اللياقة 

البدنية

التوريدات العمومية   

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا   

  التوكيلت التجاريه.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 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 القاهرة الوحدة رقم F01-P05-01- بالدور الول - مول MAR.V الكائن 

بقطعة 33 المستثمرين الشمالية - ليلة كومبوند - قسم التجمع الول - القاهرة الجديدة

165 - لوما للتوريدات وإدارة وتجهيز المطاعم   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    86048 ورقم قيد   

188548   فرعى  عن - التوريدات العمومية  - التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 فى 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.  - توريد مستلزمات المطاعم  اقامة وتشغيل وادارة وتجهيز المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع  المأكولت والتيك أواي  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 البحر الحمر وحدة FBA20-105 البلد 

LUMA الجونة البحر الحمر تحت مسمى لوما

Page 482 of 1616 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

166 - ابوحسن للكاوتشوك   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    89458 ورقم قيد   195407   فرعى  

عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاوتشوك وجوانات  - 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 المنوفية الدور الرضي 

طريق سمادون اشمون امام محطة صرف ابو سمادون

167 - ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات ش م م   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86778 

ورقم قيد   29928   فرعى  عن غرض الشركه   تجميع القمامة وفضلت النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها 

: الشركات العاملة فى  مجال تجميع القمامة وفضلت النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها وفقا للضوابط 

والحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط 2   مكافحة القوارض والحشرات 3   استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع 4   استزراع الراضى المستصلحة . ويشترط 

فى الحالتين السابقتين ان تكون الرض مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى 

الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر 5   التجارة العامه والستيراد والتصدير 6   انتاج كافة انواع 

الطوب وبصفه خاصه الطوب السمنتى والطوب الرملى وكذا انتاج المنتجات الخرسانيه وذلك باستخدام بعض 

مواد اعادة التدوير الناتجه عن المخلفات الصلبه 7   اعادة تدوير المخلفات الصلبه خاصه انتاج المنتجات 

البلستيكيه من مخلفات البلستيك  8  استيراد جميع المعدات والتكنولوجيا الخاصه بادارة المخلفات الصلبه واعادة 

تدوير المخلفات   تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل غرض على حده  مع مراعاة 

القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 

المرسوم بقانون 14 لسنة 2012 .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه 

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

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

التنفيذية  بجهة محافظة البحر الحمر الوحدة رقم 202 والكائنة بالمبنى رقم H18 بمنطقة البلد - مدينة الجونة

168 - ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات ش م م   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86771 

ورقم قيد   29928   فرعى  عن غرض الشركه   تجميع القمامة وفضلت النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها 

: الشركات العاملة فى  مجال تجميع القمامة وفضلت النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها وفقا للضوابط 

والحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط 2   مكافحة القوارض والحشرات 3   استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع 4   استزراع الراضى المستصلحة . ويشترط 

فى الحالتين السابقتين ان تكون الرض مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى 

الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر 5   التجارة العامه والستيراد والتصدير 6   انتاج كافة انواع 

الطوب وبصفه خاصه الطوب السمنتى والطوب الرملى وكذا انتاج المنتجات الخرسانيه وذلك باستخدام بعض 

مواد اعادة التدوير الناتجه عن المخلفات الصلبه 7   اعادة تدوير المخلفات الصلبه خاصه انتاج المنتجات 

البلستيكيه من مخلفات البلستيك  8  استيراد جميع المعدات والتكنولوجيا الخاصه بادارة المخلفات الصلبه واعادة 

تدوير المخلفات   تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل غرض على حده  مع مراعاة 

القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 

المرسوم بقانون 14 لسنة 2012 .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه 

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

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

التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة الشقتين رقم )3( , )4( بالدور الثاني فوق الرضي – بالعقار رقم )12( بشارع 

المرعشلي – شياخة الزمالك البحرية - الزمالك
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169 - ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات ش م م   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86774 

ورقم قيد   29928   فرعى  عن غرض الشركه   تجميع القمامة وفضلت النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها 

: الشركات العاملة فى  مجال تجميع القمامة وفضلت النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها وفقا للضوابط 

والحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط 2   مكافحة القوارض والحشرات 3   استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع 4   استزراع الراضى المستصلحة . ويشترط 

فى الحالتين السابقتين ان تكون الرض مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى 

الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر 5   التجارة العامه والستيراد والتصدير 6   انتاج كافة انواع 

الطوب وبصفه خاصه الطوب السمنتى والطوب الرملى وكذا انتاج المنتجات الخرسانيه وذلك باستخدام بعض 

مواد اعادة التدوير الناتجه عن المخلفات الصلبه 7   اعادة تدوير المخلفات الصلبه خاصه انتاج المنتجات 

البلستيكيه من مخلفات البلستيك  8  استيراد جميع المعدات والتكنولوجيا الخاصه بادارة المخلفات الصلبه واعادة 

تدوير المخلفات   تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل غرض على حده  مع مراعاة 

القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 

المرسوم بقانون 14 لسنة 2012 .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه 

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

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

التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة 2 شارع طه حسين - برج إسماعيل محمد

170 - ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات ش م م   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86776 

ورقم قيد   29928   فرعى  عن غرض الشركه   تجميع القمامة وفضلت النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها 

: الشركات العاملة فى  مجال تجميع القمامة وفضلت النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها وفقا للضوابط 

والحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط 2   مكافحة القوارض والحشرات 3   استصلح 

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع 4   استزراع الراضى المستصلحة . ويشترط 

فى الحالتين السابقتين ان تكون الرض مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى 

الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر 5   التجارة العامه والستيراد والتصدير 6   انتاج كافة انواع 

الطوب وبصفه خاصه الطوب السمنتى والطوب الرملى وكذا انتاج المنتجات الخرسانيه وذلك باستخدام بعض 

مواد اعادة التدوير الناتجه عن المخلفات الصلبه 7   اعادة تدوير المخلفات الصلبه خاصه انتاج المنتجات 

البلستيكيه من مخلفات البلستيك  8  استيراد جميع المعدات والتكنولوجيا الخاصه بادارة المخلفات الصلبه واعادة 

تدوير المخلفات   تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل غرض على حده  مع مراعاة 

القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 

المرسوم بقانون 14 لسنة 2012 .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه 

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

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

التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة مجمع جراجات المنطقة الغربية "السيدة نفيسة " - أمام جامع السيدة نفيسة

208 - شركة خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى(   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87883 

ورقم قيد   25004   فرعى  عن تقديم الستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات القتصادية 

وتقديم الخدمات فى المجالت المختلفة مع مراعاة احكام قانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلته ولئحته التنفيذية  

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

النشطة  بجهة محافظة القليوبية شقة بالدور الول علوي الكائن بشارع احمد عبدالعزيز - امام موقف مصر - 

مدينة طوخ
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171 - بينجو العالميه للتجاره و التوريدات   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86443 ورقم قيد   

85996   فرعى  عن الستيراد و التصدير  و التوكيلت التجاريه

   التجاره العامه و على الخص تجاره و بيع مستلزمات و اكسسوارات اللعاب و الهدايا

   التوريدات العموميه   

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط است صدار 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 القاهرة محل 

رقم )2( مكون من دور ارضي ودور علوي بمحطة وقود شيل اوت الشروق الكائنة امام الجامعة الفرنسية بجوار 

المسجد الجامع - الشروق

172 - سمارت ستيل لتجارة الحديد Smart Steel   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86277 ورقم 

قيد   86584   فرعى  عن تجارة جميع انواع الحديد- الستيراد والتصديروالتوكيلت التجارية -تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121لسنة 1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية , ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض - تشغيل وتشكيل 

المعادن وتشكيل وتقطيع وتعريج وتشريح منتجات الصاج بجميع انواعه والصفيح والستانلس بجميع انواعه لدي 

الشركه ولدي الغير - تصنيع جميع انواع الكمر وتصنيع مواسير وقطاعات معدنية  لدي الشركه ولدي الغير - مع 

مراعة 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 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  بجهة محافظة القليوبية شقة 

بالدور الثالث علوي - قليوب المحطة

173 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE   قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    86641 ورقم قيد   94580   فرعى  عن التمويل متناهى الصغر وفقا لحكام القانون رقم 141 

لسنة 2014 . 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 القليوبية 

أفتتاح فرع شبرا الخيمة:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في الوحدة الدارية رقم 6 بالدور الثاني )بعد الرضي( 

بالعقار الكائن بشارع 15 مايو ناصيه شارع 135 -الترعة البولقيه- حي شرق شبرا الخيمة ببرج المنشية
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174 - برايماسي فارما   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86426 ورقم قيد   158949   فرعى  عن 

تصنيع الدويه البشريه والبيطريه والجهزة الطبيه والتعويضيه وأجهزة ومستلزمات المعامل   ومستحضرات 

التجميل والغذيه والمستحضرات الشخصيه والمطهرات والمبيدات الحشريه والمنظفات الصناعيه والسمده 

العضويه ومنظمات النمو والمخصبات الزراعيه لدى الغير التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

وعلى الخص الدويه البشريه والبيطريه والجهزة الطبيه والتعويضيه ومستحضرات التجميل التوكيلت التجاريه 

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن 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  إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 

300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقية و شروط وإجراءات  الترخيص بها  إقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتنمية وتدريب الموارد البشريه  اعداد البحاث والدراسات العلميه ودراسات الثبات على المستحضرات الدوائيه 

البشريه والبيطريه والمكملت الغذائيه ومستحضرات التجميل 

 تقديم الستشارات التسويقيه في مجال الدويه والمستحضرات الطبيه )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 فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(

 

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 القليوبية محلت ارقام )16( )17( )18( )19( )20( )22( )23( في 

المبنى المقام على قطعة الرض رقم 24 بلوك )18097( الحي التاسع - مدينة العبور

175 - أفاريس لنتاج وتداول المواد الكيميائية   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86378 ورقم قيد   

170528   فرعى  عن - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الكيميائية.-تداول المواد الكيماوية -تجارة المواد 

الكيميائية.-ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او 

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

والدولي.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 وحدة ادارية رقم 11ب بالطابق الثاني 

بالعقار رقم 2س الوتوستراد امام مدخل مدينة زهراء المعادي - قسم البساتين

176 - مودرن ستايل لصناعة الخشاب   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86398 ورقم قيد   

176017   فرعى  عن المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة تجارة وتوريد الخشاب واكسسوارات المبانى 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب 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 القاهرة ام اس MS بالعقار 92 - طه الفشني من شارع مصطفى النحاس 

- مدينة نصر اول

Page 486 of 1616 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

177 - اسباير للكترونيات   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86507 ورقم قيد   199311   فرعى  

تجارة الجملة والتجزئة لكشافات النارة الكهربائية  عن  انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  -

ومثبتتات التيار الكهربائي والدوات  بكافة أنواعها ولوحات التحكم في توزيع الكهرباء والجهزة اللكترونية.  -

الكهربائيه )داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة فيلزم موافقة الهيئة 

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

- صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية  العربية رقم 356 لسنة 2008 (  -

وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  -

أعمال  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   -

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 وتشغليها 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 المحتوي التلقيدي من صوت وصورة بيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي 

توزيع وتوريد كشافات النارة  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  - o   .والثقافي والفني

الكهربائية بجميع أنواعها ولوحات التحكم فى توزيع الكهرباء والجهزة اللكترونية ومثبتتات التيار الكهربائى 

والدوات الكهربائية.  - التوريدات العمومية.  - التوكلت التجارية) تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية(.  - تسويق المنتجات.  - التسويق اللكتروني  - التجارة اللكترونية 

عبر النترنت.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التصنيع لدى الغير.  -التصدير.  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 الوحدة رقم 306 خدمات - دور الروف بمول اجياد فيو - 

المقام على قطعة رقم 2/43 أ - المحور المركزى -
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178 - اسباير للكترونيات   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86502 ورقم قيد   199311   فرعى  

تجارة الجملة والتجزئة لكشافات النارة الكهربائية  عن  انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  -

ومثبتتات التيار الكهربائي والدوات  بكافة أنواعها ولوحات التحكم في توزيع الكهرباء والجهزة اللكترونية.  -

الكهربائيه )داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة فيلزم موافقة الهيئة 

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

- صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية  العربية رقم 356 لسنة 2008 (  -

وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  -

أعمال  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   -

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 وتشغليها 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 المحتوي التلقيدي من صوت وصورة بيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي 

توزيع وتوريد كشافات النارة  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  - o   .والثقافي والفني

الكهربائية بجميع أنواعها ولوحات التحكم فى توزيع الكهرباء والجهزة اللكترونية ومثبتتات التيار الكهربائى 

والدوات الكهربائية.  - التوريدات العمومية.  - التوكلت التجارية) تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية(.  - تسويق المنتجات.  - التسويق اللكتروني  - التجارة اللكترونية 

عبر النترنت.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التصنيع لدى الغير.  -التصدير.  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 الوحدة رقم 306 خدمات - دور الروف بمول اجياد فيو - 

المقام على قطعة رقم 2/43 أ - المحور المركزى -

226 - شركه المتحده للمشروبات والغذيه   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88551 ورقم قيد   

9517   فرعى  عن القيام بكافة اعمال المتاجره والتسويق والتوزيع والتوريد والبيع وتصنيع وتعبئه الغذيه 

والمشروبات وامتلك وادارة المطاعم  والكوفى شوب ومحلت المخبوزات والحلويات بجميع انواعها وتصدير 

واستيراد اللت والمواد الخام اللزمه بغرض الشركه دون التجار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح الفرع/ الوحدة 

الكائنة 60 ش المنيل - محطة وقود التعاون

227 - شركه المتحده للمشروبات والغذيه   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88532 ورقم قيد   

9517   فرعى  عن القيام بكافة اعمال المتاجره والتسويق والتوزيع والتوريد والبيع وتصنيع وتعبئه الغذيه 

والمشروبات وامتلك وادارة المطاعم  والكوفى شوب ومحلت المخبوزات والحلويات بجميع انواعها وتصدير 

واستيراد اللت والمواد الخام اللزمه بغرض الشركه دون التجار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الوحدة رقم 

6 الكائنة داخل حديقة المشير احمد اسماعيل - قسم النزهة
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179 - اسباير للكترونيات   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86507 ورقم قيد   199311   فرعى  

تجارة الجملة والتجزئة لكشافات النارة الكهربائية  عن  انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  -

ومثبتتات التيار الكهربائي والدوات  بكافة أنواعها ولوحات التحكم في توزيع الكهرباء والجهزة اللكترونية.  -

الكهربائيه )داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة فيلزم موافقة الهيئة 

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

- صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية  العربية رقم 356 لسنة 2008 (  -

وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  -

أعمال  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   -

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 وتشغليها 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 المحتوي التلقيدي من صوت وصورة بيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي 

توزيع وتوريد كشافات النارة  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  - o   .والثقافي والفني

الكهربائية بجميع أنواعها ولوحات التحكم فى توزيع الكهرباء والجهزة اللكترونية ومثبتتات التيار الكهربائى 

والدوات الكهربائية.  - التوريدات العمومية.  - التوكلت التجارية) تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية(.  - تسويق المنتجات.  - التسويق اللكتروني  - التجارة اللكترونية 

عبر النترنت.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التصنيع لدى الغير.  -التصدير.  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 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
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180 - اسباير للكترونيات   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    86502 ورقم قيد   199311   فرعى  

تجارة الجملة والتجزئة لكشافات النارة الكهربائية  عن  انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017  -

ومثبتتات التيار الكهربائي والدوات  بكافة أنواعها ولوحات التحكم في توزيع الكهرباء والجهزة اللكترونية.  -

الكهربائيه )داخل المناطق النائيه والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة فيلزم موافقة الهيئة 

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

- صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية  العربية رقم 356 لسنة 2008 (  -

وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي.  -

أعمال  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   -

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 وتشغليها 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 المحتوي التلقيدي من صوت وصورة بيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي 

توزيع وتوريد كشافات النارة  انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017:  - o   .والثقافي والفني

الكهربائية بجميع أنواعها ولوحات التحكم فى توزيع الكهرباء والجهزة اللكترونية ومثبتتات التيار الكهربائى 

والدوات الكهربائية.  - التوريدات العمومية.  - التوكلت التجارية) تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية(.  - تسويق المنتجات.  - التسويق اللكتروني  - التجارة اللكترونية 

عبر النترنت.  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  - التصنيع لدى الغير.  -التصدير.  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 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

181 - المرشدى للغزل و النسيج   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86781 ورقم قيد   1355   فرعى  

عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج الغزل والنسيج والتريكو والصباغة والطباعة والتجهيز والملبس الجاهزة 

وتحضيراتهم والملبس الجاهزة  بجهة محافظة القاهرة محل رقم )2( بالعقار الكائن في )1( شارع السلطان 

الصاحب بالحمزاوي 65 شارع الزهر - الدرب الحمر

182 - محمد محمود احمد وشركاة )

ابو النصر للمقاولت والستثمار العقارى والسياحى(   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86858 ورقم 

قيد   15041   فرعى  عن تعديل غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل قرية سياحية مستوى اربع نجوم باسم  

هاواى لوجاردان اكوا بارك ريزورت  هاواى ريفييرا  اكوا بارك ريزورت    )نيو هاواى 2  نيو هاواى 3 سابقا(

على مساحه 20211 م2 بمدينة الغردقة بطاقة ايوائية 920 غرفه فندقيه والخدمات المكملة لها وتشتمل على ) 

محلت تجارية   مطاعم   كافيتريات   ملهى ليلى   مقهى شرقى   حمامات سباحة   بازارات   مغسلة   صالت 

بلياردو   وفيديو جيم   صاله ديسكو   ملعب رياضية   مركز غوض   بحيرة صناعية   مارينا   رياضات  

متنوعه   نادى صحى   قاعة متعدده الغراض   مساحات خضراء ( على أل يزيد اجمالى مساحات الوحدات 

المبيعه منها على نصف اجمالى مساحات الوحدات المبنية 2  الستثمار العقارى والمقاولت العموميه ول ينشىء 

هذا التعديل اى حق للشركة فى مزاوله نشاطها ال بعد الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمزاوله النشاط  

بجهة محافظة البحر الحمر منطقة شمال الحياء
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183 - فلفى بيير للتوزيع   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86822 ورقم قيد   89746   فرعى  عن 

غرض الشركة    1  التصدير والتوكيلت التجارية 2  التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

 3  التوريدات العموميه .4   التصنيع لدى الغير . 5   نشر كتب وقصص اطفال . تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ التعديل  الشركة أى حق فى مزاوالة 

غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لمم ارسة 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 الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات 

 A39 السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة الوحدة

- المتحف القومي للحضارة

184 - براند فوليو Brand Folio   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    87131 ورقم قيد   90611   

فرعى  عن التجارة العامة في كل ما هو مسموح به قانونا 

 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 الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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 القاهرة الوحدة رقم 

E1-12 الكائنة في سيتي سنتر الماظة - النزهة

185 - صن سيلفر للتصدير   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    87121 ورقم قيد   94634   فرعى  

عن غرض الشركة . التصدير . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة  بجهة محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار 9 شارع نصوح

186 - رفاعى فودز للصناعات الغذائية   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86835 ورقم قيد   

142543   فرعى  عن غرض الشركة : اقامه  وتشغيل مصنع . تصنيع جميع انواع الحلويات )حلوى جافه – 

حلوى من العجين ( . تصنيع الشيكولته بجميع انواعها . تصنيع المخبوزات والمعجنات بكافة انواعها . تصنيع 

وتعبئة العصائر بكافة انواعها . وتجارة جميع ما سبق . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه . 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 فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القليوبية عقار رقم 4 - شارع المعهد الديني - بنها

187 - رفاعى فودز للصناعات الغذائية   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86844 ورقم قيد   

142543   فرعى  عن غرض الشركة : اقامه  وتشغيل مصنع . تصنيع جميع انواع الحلويات )حلوى جافه – 

حلوى من العجين ( . تصنيع الشيكولته بجميع انواعها . تصنيع المخبوزات والمعجنات بكافة انواعها . تصنيع 

وتعبئة العصائر بكافة انواعها . وتجارة جميع ما سبق . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه . 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 فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .  بجهة محافظة 

القليوبية عقار رقم 2 - شارع كورنيش النيل مع حامد المليجي - بنها
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188 - جلوسي بيرد لتجارة وتوريد الحقائب Glossy Bird   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

87154 ورقم قيد   146516   فرعى  عن غرض الشركة . توريد الحقائب الجلدية . تجارة الجملة والتجزئة 

الحقائب الجلدية بكافة انواعها بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء 

ف?لزم بموافقة الهيئة مسبقا . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة 2007 و مرعاة قرار رئيس 

جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . وذلك دون الخلل بالحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج , 

كما يجوز لها أن تندمج مع شركة اخري او أن تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كلة طبقا لحكام القانون .  

بجهة محافظة القاهرة العقار رقم 618 شقة 19 - الندلس - الحي السابع - مدينة بدر

189 - درويش جروب للخدمات التعليمية DARWISH GROUP   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

86816 ورقم قيد   152555   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية

اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

تجارة وتوزيع كافة الوسائل التعليمية

تجارة وتوزيع المواد الغذائية والمستلزمات الطبية

التوريدات العمومية

التوكيلت التجارية.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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.

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

شبيهةباعمالها

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 القاهرة افتتاح الفرع / عقار رقم 35 عمارات العبور ش صلح سالم
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190 - الكيان للستثمار و التنميه الزراعيه   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86854 ورقم قيد   

153420   فرعى  عن نشاط داخل ق 72: استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع  وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقراررئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  2008 

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.   تخطيط 

وإقامة وتنمية المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم (. الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقراررئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد 

بقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنه 2008 .  مشروعات السكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل لغراض 

السكن غير الداري , بشرط أل يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ,سواء أقيمت في شكل بناء واحد 

أو عدة أبنية.   مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل .  اقامة وتشغيل 

مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن و الصناعات الهندسيه  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المواد و المنتجات الزاعيه و الغذائيه  اقامه و تشغيل محطه لفرز و تعبئه الحاصلت 

الزراعيه  اقامه تشغيل الثلجات الخاصةبحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها 

أو تجميدها  ومحطات الحاويات, وصوامع حفظ وتخزين الغلل ,ويدخلضمن جميع النشطة المشار إليها خدمات 

الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة أى منها .

نشاط خارج ق 72:  اقامه و تشغيل مركز خدمه وصيانه السيارات  اقامه و تشغيل محطه لتموين السيارات  اقامه 

و تشغيل مدن و ملهى ترفيهيه للكبار  اقامه الوحدات الداريه و التجاريه مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح الفرع / 

مساحة من الرض الزراعية خلف ارقام )81:75( بالمنطقة الشمالية الشرقية بالحزام الخضر

191 - شركة تجارة للمشروعات التجارية   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    87015 ورقم قيد   

154096   فرعى  عن غرض الشركة :   اقامة وتشغيل واداة المطاعم والكافتيات الثابتة لتقديم جميع انواع 

المشوبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى   اقامة وتشغيل واداة السوبر ماركت   

تجارة الدوات المكتبية والخردوات والكتب اللكترونية ولعب الطفال والملبس   التوريدات العمومية 

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   ادارة الصيدليات   تجارة النباتات والزهور   تنسيق الحدائق 

والطرق والميادين واللندسكيب   الستيراد والتصدير   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكاكاو ومنتجاتها 

والشيكولته ومنتجاتها و الحلويات المتنوعة ومنتجاتها وتصنيع منتجات المخابز وتصنيع منتجات طواحين الحبوب 

مثل ) الكيك بودر   لقمه القاضى   جيلى   ايس كريم   ذرة مجروشة للسناكس   حبوب افطار من الشوفان    

كورن فليكس   اغذية منقوشة ومقرمشة سناكس   فيشار   بودرة مارنج   خلطة جاهزة للقمة القاضى   خلطة 

جاهزة للكيك ومحسن الكيك    كريم شانتيه   جيلى بودر   كريم كاميل بودر   كستر   كريم تبيض قهوة ( 

وتصنيع وجبات واطباق جاهزة من اللحوم أوالدجاج أو اخرى  والسلطات المتنوعة   وتصنيع جميع منتجات 

الغذية بصفة عامة   اقامة وتشغيل وادارة المخابز الليه تلتزم الشركة بحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى 

شأن 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 بإحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين 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 على تحقيق غرضها فى مصرأو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فىها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة العين رقم )E33 - E34 - EX33 - EX34( المجمع التجاري - 

)MISTA( القاهرة الجديدة - باسم مطعم ميستا - DSM ديستريكت فايف مول
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192 - ثرى بى لدارة المشروعات 

3B Project Management   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    87051 ورقم قيد   187237   

فرعى  عن -اقامه وتشغيل واداره اتيليه لتصميم وعرض وبيع الملبس بكافة اشكالها وانواعها  -اقامه وتشغيل 

واداره مركز تجميل للعنايه بالبشره والشعر والجسم )بيوتى سنتر(   -إدارة المشروعات   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 افتتاح فرع بالعنوان / شقة رقم 11 بالدور الرابع بالعقار 35 ش ابو 

) ij m ioj الفدا الزمالك - قصر النيل ) دار أزياء اى جيه مويج

193 - برجين لدارة المنشآت السياحية   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    86788 ورقم قيد   

188946   فرعى  عن  غرض الشركة . أقامة وتشغيل وادارة مطعم سياحى لتقديم كافة المأكولت والمشروبات 

)عدا الكحولية( تحت اسم / ساكورا  SAKURA 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 .  بجهة محافظة القاهرة 

الكائن في محل بالدور الرضي - بالعقار رقم 145 شارع عمر بن الخطاب - مصر الجديدة -مطعم ساكورا 

SAKURA

194 - الفنان للتطوير الزراعى   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    87225 ورقم قيد   191981   

فرعى  عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط  في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة  . 2008  تجارة وتسويق السمدة 

الكيماوية والمواد والمستلزمات الكيماوية بجميع انواعها والمخصبات الزراعية بجميع انواعها  ومبيدات مكافحة 

الفات الحشرية الزراعية.  التوكيلت التجاريه.  - تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 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 .  

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 المنوفية 20 شارع على الطورى

195 - شركة ترونيك E للدوات المنزلية   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87689 ورقم قيد   

86223   فرعى  عن 1  تجارة و استيراد الجهزة و الدوات المنزليه و السلع المعمرة و الكماليات و الديكورات 

 و مستلزمات تجميل الماكن و تكميلها 

 2  ادارة و تملك و استئجار و تأجير المحلت و المولت التجارية 

 3  الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية  

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوان ين المنظمة لهذا الغرض.

 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 الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال 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 القاهرة 

الوحدة رقم )080-2( بالطابق الثاني بمبنى كايرو فيستفال سيتي مول - القاهرة الجديدة
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196 - سفكار ايجيبت لصناعات التبريد و التكييف   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87703 ورقم قيد   

91204   فرعى  عن اقامة و تشغيل مصنع لنتاج و تصنيع و تجميع التكييفات القابل تركيبها على وسائل النقل 

البرى ) القطارات / المترو / التوبيسات / المينى باص / السيارات بانواعها و وسائل النقل البحرى ( .

   اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع قطع غيار و الكسسوارات الخاصة بالتكيفات .

   الصيانة المتنقلة لمنتجات الشركة .

 مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة

 مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.

 ويجوز للشركة أن تكون لها مص لحة 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 القاهرة 9 

عمارات الشرارة - شارع حسن المأمون - مدينة نصر

197 - إيت العقارية   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87234 ورقم قيد   104874   فرعى  عن 

الستثمار والتطوير والتسويق العقارى وشراء وبيع وتأجير وامتلك الراضى بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها 

بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او اقامة المنشات عليها واقامة المبانى والوحدات السكنية والتجارية 

والدارية والترفيهية لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغللها لحساب الغير.

   إقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكملة أو 

المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية و ثقافية.

   المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.

   اد ارة المشروعات العقارية.

   تقديم الستشارات العقارية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 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 سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية(.

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

رقم 356 لسنة 2008  

 مع مراعاة أحكام القوانين والل وائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة .  

 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 القاهرة 

افتتاح الفرع / الوحدة 8s بالدور الثانى - بالمكتب الدارى الكائن فى قطعة 10 ا بمنطقة المستثمرين - بمول كلود 

ناين ) cloud nine ( - التجمع الول - قسم ثان
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198 - ثروة للتأمين   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87730 ورقم قيد   122475   فرعى  عن 

مزاولة التأمين في فروع تأمينات الممتلكات وتشمل الفروع التالية:

 1  التأمينضد أخطار الحريق و المسئوليات و التأمينات التي تلحق به عادة

 2  التأمينضد اخطار النقل البري و النهري و البحري و الجوي و تأمينات المسئوليات المتعلقةبها

 3  التأمين على اجسام السفن والتها و مهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها

 4  التأمين على السيارات و تأمينات المسئوليات المتعلقةبها

 5  التأمين الهندسي و تأمينات المسئوليات المتعلقة به والتأمينات التي تلحق به عادة

 6  التأمين ضد اخطار الحوادث المتنوعة و المسئوليات التي تشمل النواع التية:

   تأمينات الحوادث الشخصية التي تزيد مدتها عن سنة

   تأمين العلج الطبي الذي ل تزيد مدته عن سنة

   تأمين الضمان وخيانة المانة

   تأمين نقل النقدية

   تأمين السطو و السرقة

   تأمين كسر الزجاج

   تأمينات المسئوليات التي لم ترد في فروع التأمين الخرى

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

شبيهةباعمالها

 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 الغربية افتتاح فرع بالعنوان / الدور الول - برج الستاذ - شارع الجيش - طنطا

199 - بى . أس . جى للستثمار   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87778 ورقم قيد   130665   

فرعى  عن غرض الشركة : الستثمار العقاري / إدارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها / الستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق في مزاولة غرضها إل بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / تجهيز وتملك وإيجار 

واستئجار وإدارة وتشغيل المطاعم الثابتة / حق إستغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( / إدارة المولت التجارية 

والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / تطوير الحدائق والمنتزهات العامة / المقاولت / إنتاج 

وتصميم البرمجيات الخاصة بالمحتوى الليكتروني 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 علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

Daily Dose افتتاح فرع بالعنوان / 33 ش ابو الفدا - الزمالك - باسم دايلي دوز
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200 - الستثمار والصول العقارية   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87555 ورقم قيد   158125   

فرعى  عن غرض الشركة :  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا   التوريدات العمومية   اقامة وتشغيل وادارة المراكز التجارية والدارية   الستثمار العقارى   انشطة 

البناء للسكان العائلى والدارى والتجارى    ادارة وتملك اليخوت فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء وذلك  دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة

ويجوز للشركة أن 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 ولئحتة التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة افتتاح 

فرع : 9 ش الموسيقار على اسماعيل -

201 - التجار العرب للملبس و الحذية   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87726 ورقم قيد   

164627   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 الغربية عقار رقم 3 - شارع عمر بن الخطاب - المحلة الكبرى

202 - التجار العرب للملبس و الحذية   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87714 ورقم قيد   

164627   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 القاهرة عقار رقم 16 - شارع الفريق محمد ابراهيم متفرع من شارع كابول - مدينة نصر

203 - التجار العرب للملبس و الحذية   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87720 ورقم قيد   

164627   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 القليوبية برج الحمد - خلف معهد التكنولوجيا امام المخابرات العامة - بنها الجديدة

204 - جمنزيوم للنشطة الرياضية   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87265 ورقم قيد   165851   

جميع الخدمات التي تقدم من خلل المجال الرياضي , سواء كان ذلك في صورة الدارة أو التسويق أو  فرعى  عن 

التشغيل أو إدارة اللعاب الرياضية أو إنشاء الندية الخاصة أو الكاديميات أو الندية الصحية أو مراكز اللياقة 

البدنية

التوريدات العمومية   

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا   

  التوكيلت التجاريه.

تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 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 القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة رقم TH01-P02-03-01 بالدور الثالث - 

مول MAR.V الكائن بقطعة 33 المستثمرين الشمالية - ليله كومبوند - التجمع الول
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205 - بركات مصر لتجارة وسائل النقل   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87316 ورقم قيد   

175459   فرعى  عن -تجارة السيارات و المقطورات ووسائل النقل و قطع غيار السيارات و الطارات - 

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 

لسنه 1982 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 . -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية -

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادربها قراررئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقراررئيس الجمهوريةرقم 356 لسنة  2008 -انشاء وادارة محطات خدمة وصيانة وسائل النقل -

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المركبات بكافة انواعها  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 القاهرة رقم )5( بلوك رقم )005( كود المرحلة )520( 

بمنطقة الكرافت زوون -المنطقة الحرفية التجارية - الكائنة بمدينة مدينتي - القاهرة الجديدة

206 - أوربن لينز للستثمار العقارى   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    87345 ورقم قيد   177176   

فرعى  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017: الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادى القديم. تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية فى المناطق الصناعية والمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم . نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 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 القطعة رقم MU3-29 بمنطقة الداون تاون - 

العاصمة الدارية

207 - شركة خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى(   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87895 

ورقم قيد   25004   فرعى  عن تقديم الستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات القتصادية 

وتقديم الخدمات فى المجالت المختلفة مع مراعاة احكام قانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلته ولئحته التنفيذية  

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

النشطة  بجهة محافظة القليوبية محل بالدور الرضي بالعقار الكائن بشارع اسفل طراد النيل - بجوار محطة 

المياه والضرائب العقارية - خلف سنترال كفر شكر - حوض الدمية 2

209 - ازديج ش.ذ.م.م   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87986 ورقم قيد   34154   فرعى  عن 

القيام بكافه العمال التجاريه )فيما عدا الستيراد والتوكيلت التجاريه (وخاصه تجاره الملبس بكافه انواعها 

والكسسوارات والحذيه والعطور والساعات والشنط وكل مايرتبط بكل المنتجات واقامه وادارة المحال التجاريه 

لبيع وتوزيع الملبس بكافه انواعها والقيام بتوزيع والتصدير وادارة الشركات على ان تكون نشاطها شبيه بنفس 

نشاط الشركة ويجوز شراء الصول الثابته والمنقولت التى تكون لزمه لقيام الشركة بنشاطاتها الى الحد الذى 

يسمح به القانون مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة الت راخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها 

أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع للشركة بالوحدات رقم )R21-R11A-264( BERSHKA بالطابق الول التجاري والكائن 

بالمركز التجاري الترفيهي - ستارز سنتر - امتداد شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر
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210 - هيلث كير بلس للتجارة العامة )ش.م.م( )health car plus (   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

87964 ورقم قيد   97708   فرعى  عن غرض الشركة   إقامة وتشغيل وإدارة الملهي ومجمعات اللعاب 

الترفيهية للطفال   إدارة المشروعات )عدا الفندقية(   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   التجارة العامة 

وفيما هو مسموح به قانونا   إدارة المطاعم الغير السياحية والصيدليات   بيع وتوزيع وتوريد وتسويق الدوية . 

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول 

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

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمية لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط اتصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشة 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 تحلقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع داخل النادي وادي دجلة فرع النخيل امام 

سبورت كافيه - التجمع الول

211 - العزيزة تكس لتجارة القمشة   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88045 ورقم قيد   105094   

فرعى  عن تجارة كافة القمشة.  

 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 القاهرة محل 

بالدور الرضي بالعقار رقم 115- شارع محمد ابراهيم - تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس - السلم

212 - العزيزة تكس لتجارة القمشة   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88040 ورقم قيد   105094   

فرعى  عن تجارة كافة القمشة.  

 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 القاهرة محل 

رقم )4( بالعقار رقم 96 شارع محمد ابراهيم - تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس - السلم
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213 - ابو حلب للمشروبات والمواد الغذائية   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87826 ورقم قيد   

148517   فرعى  عن إقامة و تشغيل و إدارة وتجهيز وإستئجار المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات)عدا الكحولية(و

تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى

تصنيع المواد الغذائية لدى الغير.

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.

 التوريدات العمومية

تجارة وتوزيع المواد الغذائية الطازجة والمجمدة والمصنعة والمجففة والمعلبة من السماك والمأكولت 

البحريةبجميع

أنواعها والعصائر والصلصةبجميع أنواعها ومنتجات اللحوم ومنتجات اللبان بجميع أنواعها وملح الطعام 

والبهارات

بجميع أنواعها. التصدير.

الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية.

مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقيه و وفقا لما ورد بموافقة و 

اجراءات

الترخيص بها

العمل بنظام التايم شير)تأجير الوحدات الفندقية(.

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

شبيهةباعمالها

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 القليوبية افتتاح الفرع / الكائن فى محل رقم 625 عقار رقم 13 - سنتر الماسة - شارع 

سوق المدينة

214 - بيك اند باك ماركت   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87917 ورقم قيد   162392   فرعى  

عن اقامة وادارة وتشغيل المحلت التجارية  والسوبر ماركت 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 البحر الحمر افتتاح الفرع/ مبنى CY3 الدور الرضى و المحدد بالرسم المرفق الكائن بمنطقة الهلل

215 - بيك اند باك ماركت   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87913 ورقم قيد   162392   فرعى  

عن اقامة وادارة وتشغيل المحلت التجارية  والسوبر ماركت 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 افتتاح الفرع / محلت 5,6,7 بمجمع التسويق التعاونى تقاطع 7 مع احمد بدوى

216 - فاملى جروب لتجارة المواد الغذائية Family Group   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

88142 ورقم قيد   168437   فرعى  عن إدارة وتشغيل السوبر ماركت. التوريدات العمومية. تجارة المواد 

الغذائية.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 نادي وادي دجلة فرع شيراتون منطقة 

المحلت
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217 - فاملى جروب لتجارة المواد الغذائية Family Group   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

88139 ورقم قيد   168437   فرعى  عن إدارة وتشغيل السوبر ماركت. التوريدات العمومية. تجارة المواد 

الغذائية.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 نادي وادي دجلة فرع اللوتس البساتين 

)Zonea.a2( منطقة

218 - جنينة للتنمية العقارية و الزراعية   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88130 ورقم قيد   

171729   فرعى  عن " 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 .-تجارة الجملة و التجزئة "اقامة و تشغيل 

المراكز التجارية و سلسل المداد "تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات 

العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 

2008. "استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية , ومنها  :"استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  "استزراع الراضي المستصلحة."ويششترط في الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر."النتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه:"تربية جميع أنواع الحيوانات , سواء كان ذلك لنتاج السللت 

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

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.  "تربية الخيول."المزارع السمكية"الهندسة الوراثية في المجالت النباتية 

والحيوانية."مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة الوحدة رقم )436( بالمول التجاري/ الداري المسمى 

TRIVIUM SQUARE المقام على قطعتي الرض رقمي )329-330( - بالحي السكني )مركز المدينة( 

بالقطاع الثالث - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

219 - كايرو للصرافة   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    87824 ورقم قيد   183352   فرعى  عن 

القيام باعمال الصرافة . 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 محل 8 السوق القديم - 

الرحاب

220 - شاين ليتس للدوات الكهربائية   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88181 ورقم قيد   

193348   فرعى  عن تجارة الدوات الكهربائية  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 القاهرة المحل رقم )3( الدور الول فوق الرض بالعقار 

رقم 1 مول الوبرا - ميدان الوبرا - قسم الموسكي
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221 - كوبا للخدمات الغذائية   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88086 ورقم قيد   199750   فرعى  

عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والمتنقلة والكافتريات والكوفي شوب لتقديم كافة انواع المأكولت 

والمشروبات  "فيما عدا المشروبات الكحولية وفيما عدا المطاعم العائمة"  حق استغلل العلمات التجارية "

الفرنشايز"  توريد كافة انواع المواد الغذائية  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  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 

 L 2 وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة محل رقم

القطعة رقم 5 المنطقة السياحية – التجمع الخامس

222 - كوبا للخدمات الغذائية   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88086 ورقم قيد   199750   فرعى  

عن اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والمتنقلة والكافتريات والكوفي شوب لتقديم كافة انواع المأكولت 

والمشروبات  "فيما عدا المشروبات الكحولية وفيما عدا المطاعم العائمة"  حق استغلل العلمات التجارية "

الفرنشايز"  توريد كافة انواع المواد الغذائية  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  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 26 شارع محمد 

كامل مرسي من شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين وبذلك يتم نقل القيد من سجل تجارى أستثمار القاهرة

223 - نانيدا للصناعات الغذائيه   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    88055 ورقم قيد   366022   

فرعى  عن اقامة وتشغيل مصتع لنتاج المخبوزات والمعجنات والحلويات واقامة وتشغيل مصنع لنتاج عبوات 

ومستلزمات لتعبئة المواد الغذائية بكافة انواعها واقامة نشاط جزئى يتمثل فى مركز تجارى ومنافذ بيع المأكولت 

ومطاعم على ان يمارس النشاط داخل مدينة الشرقية فقط  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع جديد منفذ بيع منتجات 

الشركة  بنادي هيلوبولس الرياضي - حي النادي - مدينة الشروق

224 - هانى محمود احمد ابو المجد وشريكية   قيدت فى   24-12-2022 برقم ايداع    88294 ورقم قيد   

142534   فرعى  عن غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج مشتقات الذرة من الجلوكوز 

بأنواعه والفركتوز والسوربيتول والهاى فركتوز والجلوتين ميل والجلوتين فيد وزيت الذرة / اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الشكاير من البلستيك وعلب وصناديق من كرتون مطبوعة وسادة / اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة 

اضافات العلف / اقامة وتشغيل مصنع لطحن القمح واستخراج دقيق 72 والردة / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

المكرونة والبسكويت والمعجنات والرقائق مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقررات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع / القطع ارقام 7-3-2 

بالقطاع رقم f-3 والكائنة فى المنطقة الصناعية قطعة الرض رقم 3
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225 - شركة اوتراك للمعدات الثقيلة   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88568 ورقم قيد   5527   

فرعى  عن غرض الشركة . تصنيع وتجميع وتركيب أجزاء مكونات المعدات الثقيلة والزراعية . صيانة المعدات  

الثقيلة الزراعية . المقاولت بكافة أنواعها .  الستيراد ولتصدير والتوكيلت التجارية وتجاره المعدات الثقيلة 

والزراعية .  الستثمار العقارى والتشييد والبناء العمل فى المجالت العقارية بجميع أنواعها وبيع وشراء 

الراضى الفضاء والصحراوية وتقسيم الراضى وتنفيذ البنيه الساسية والمرافق وإنشاء المدن الجديدة والطرق 

والمطارات والموانى . العمل فى المجالت السياحية والفندقية وإنشاء وبيع وتأجير وإدارو الفنادق والقرى السياحية 

. تصميم . تركيب . توريد . تشغيل . إنتاج . توزيع . نقل أنظمة الطاقة الكهربائية الجديدة والمتجدده  ) الطاقة 

الشمسية . طاقة الرياح ( تماشيا  مع إحتياجات البلد وإحتياجات السوق المحلى . إضافة نشاط التأجير التشغيلى 

لكافة المعدات . النشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو 

معالجتها أو تعبيئتها وتصنيع فلنكات السكك الحديد ومترو النفاق . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط . ويجوز للشركة أن 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 , وكما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الطريق الدائري التجاه المقابل لكايرة 

فيستيفال سيتي اتجاه المعادي مدينة نصر

228 - شركة سالم فارما   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88409 ورقم قيد   161940   فرعى  عن 

تجارة و توزيع و توريد الدوية البشرية و البيطرية و المستلزمات الطبية و الكسسوار و مستحضرات االتجميل و 

المواد الفعاله للدوية و المواد الخام و النباتات الطبية و الغذية و المكملت الغذائية و المستحضرات الصيدلنية 

و اللقاحات و المصال و مشتقات و إضافات العلف و المركزات و المطهرات و المبيدات الحشرية ومستلزمات 

تجهيز المعامل و المستشفيات و مراكز التحاليل و الكواشف بانواعها و أكياس و مستلزمات بنوك الدم و أجهزة 

الفصل و ثلجات الحفظ و كافه الجهزة الخاصه ببنوك الدم و أسطوانات الغازات الطبية و أجهزة التعقيم و اللت 

الجراحية و المستلزمات والدوات الطبية ذات الستعمال الواحد تصنيع كل ما سبق لدى الغير  تقديم الستشارات 

في مجال الدوية  تجارة و صيانه أجهزة التحاليل و المعايرة 

 التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في 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  . التجارة العامة و 

التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  اعداد البحاث العلمية اعداد دراسات الجدوى للمشروعات 

التجارة اللكترونية عبر النترنت  إدارة الصيدليات  فرش و تجهيز الصيدليات 

 

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 افتتاح فرع/ الصيدلية الكائن في 15 شارع ابو 

داوود الظاهري - منطقة سادسة - قسم مدينة نصر

229 - هيت ايجيبت لللعاب الرياضية   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88381 ورقم قيد   182239   

فرعى  عن - اقامة وتشغيل صالت العاب اللياقة البدنية  - تنظيم المسابقات الرياضية  - التصدير  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 القاهرة 

اضافة فرع للشركة بالعنوان/ الوحدات ارقام )B1-7/B1-6/B1-5/B1- 4/B1-3/B1-2/B1-1( والكائنة 

بالدور الول فوق الرضي بمساحة 708م2 والكائن بالمول التجاري المتكاملة المسمى TERRACE بمنطقة 

خدمات 2 الكائن منطقة توسعات الحي الثالث شرق مدينة الشروق
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230 - ايه تى جى أرب تريدنج للمستلزمات الطبية   قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    88303 ورقم قيد   

186056   فرعى  عن - استيراد الجهزة الطبية ومستلزماتها وقطع غيارها  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  - بيع وايجار واستئجار الجهزة الطبية ومستلزماتها وقطع غيارها وصيانتها  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 القاهرة 

افتتاح فرع/ بالوحدة رقم LI-02 الدور الول - مول سنترو بالمبنى المقام على القطعة D-62 منطقة اللوتس - 

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

231 - نيو افنيو للستثمار و التسويق العقارى   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88711 ورقم قيد   

77577   فرعى  عن 1  الستثمار العقارى و التسويق العقارى 

 2  شراء وتقسيم وبيع الراضى وبناء وتمليك وتاجير واستغلل الوحدات السكنيه والداريه والتجاريه وامدادها 

 بالمرافق اللزمه من مياه ومحطات صرف وكهرباء

 3  المقاولت العموميه 

 4  الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

 5  ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية 

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

 رقم 356 لسنه 2008  

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل ا لمستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 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 الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 

في )14( شارع كليوباترا - الكوربة - مصر الجديدة - شقة رقم )15( الدور السابع
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232 - نيو افنيو للستثمار و التسويق العقارى   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88713 ورقم قيد   

77577   فرعى  عن 1  الستثمار العقارى و التسويق العقارى 

 2  شراء وتقسيم وبيع الراضى وبناء وتمليك وتاجير واستغلل الوحدات السكنيه والداريه والتجاريه وامدادها 

 بالمرافق اللزمه من مياه ومحطات صرف وكهرباء

 3  المقاولت العموميه 

 4  الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

 5  ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية 

 مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

 رقم 356 لسنه 2008  

 تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل ا لمستوردين 

وتنظيم أعمال الوكاله التجاريه   ولينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاوالة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

 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 الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 

الكائن في )13( شارع الثورة - مصر الجديدة - شقة رقم )5( الدور الثاني

233 - بناية مصر للستثمار العقارى   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88823 ورقم قيد   91417   

فرعى  عن غرض الشركة   إنشاء وإدارة وتشغيل المدارس ومعاهد التعليم الفنى وإنشاء الجامعات   الستثمار 

والتطوير العقارى واقامه وتشييد العقارات والوحدات السكنية وبيعها وتجهيز الراضى   تخطيط واقامه المناطق 

العمرانية وتجهيزها بجميع المرافق والخدمات   إقامه وتشغيل وتملك وبيع وتأخير واستئجار القرى السياحيه 

والفنادق )الثابته ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية 

وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية   الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى 

السياحية   اقامه وتشغيل المطاعم )الثابته (  استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستنزراع واستنزراع الراضى المستصلحة )اقل من عشرين الف فدان (  المقاولت العامه والمتكاملة 

والمتخصصة واعمال التشييد والبناء والتشطيبات والديكور الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   التوريدات 

العامة   اقامة وتنظيم المعارض ) بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة . مع مراعاه ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 

. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكالة التجارية   ول ينشىء تاسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .

ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها أو التى قد  تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  ولئحته التنفيذيه .  بجهة محافظة القاهرة 

اضافة فرع/ وهو مدرسة رويال كينجز الخاصة لغات الكائن في القطعة رقم 17أ - 1 بلوك رقم ع التقسيم الداجني 

قسم السلم ثان

234 - داوي لتجهيز المنشأت الطبيه   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88736 ورقم قيد   98788   

فرعى  عن غرض الشركة   إدارة برامج الرعايا الصحية   إدارة وتملك وإنشاء وتشغيل وتجهيز المستشفيات 

ودورالرعاية الصحية والعيادات والمراكز الصحية, وتقديم كافة الخدمات الطبية المرتبطة بها   توريد كافة 

المستلزمات والجهزةللمستشفيات والمنشآت الطبية بكافة أنواعها   مقاولت إنشاء وتجهيز المستشفيات والعيادات 

والمراكز الطبية من فرش وأثاث وأجهزة   التجارة في جميع الجهزة والمستلزمات الطبية والدوية ومستحضرات 

التجميل .  بجهة محافظة الغربية اضافة فرع/ في شقة مستويين )دوبلكس( اداري بترخيص رقم 64/1 لسنة 

98/97 بالدور الثاني والثالث بالعقار رقم )7( حارة محمد شرف ناصية شارع الجيش - طنطا اول
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235 - الخرقي للتوريدات العمومية   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88639 ورقم قيد   132982   

فرعى  عن التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية . التصدير 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 القاهرة افتتاح فرع/ المحل 

رقم )1( الكائن بالعقار رقم 50 بخدمات البنفسج واحد - التجمع الول - القاهرة الجديدة

242 - الور لدارة المراكز الطبية   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88651 ورقم قيد   179371   

فرعى  عن إقامة وتشغيل وادارة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة علجية أو 

طبية . اقامة وتشغيل وادارة المراكز الطبية المتخصصه فى التجميل. إقامة وتشغيل وادارة العيادات الطبية 

المتخصصة فى التجميل. 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 الغربية اضافة فرع/ برج اعمار جابر الدور الثاني اعلى كريز شارع الستاد - ثان طنطا

VEZEETA E -                                                          236 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE    قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88884 ورقم قيد   149360   فرعى  عن 

غرض الشركة : ادارة الصيدليات . اقامة وتشغيل وادارة وتجهيز وتاجير واستئجار مخازن ومستودعات الدوية 

عدا مخازن الكيماويات الخطرة . تجارة وتوريد وتسويق وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات 

الطبية . تشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية-تجهيز الصيدليات . استيراد وتصدير الدوية. اعداد 

وادارة برامج الرعاية الطبية )فيما عدا الوساطة التأمينية والتأمين الصحي( . انهاء الجراءات الدارية امام 

الجهات الغير الحكومية  . بيع كروت الخصم . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 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 .  بجهة 

محافظة القليوبية افتتاح فرع/ صيدلية د/ نورا شحات عطا بخيت بالعنوان الكائن في برج الشروق امتداد شارع 

15 مايو حي شرق ترعة السماعيلية - شبرا الخيمة )فيزيتا 13(

237 - هاني محمود احمد أبو المجد وشريكيه   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88830 ورقم قيد   

164826   فرعى  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع أنواع المنتجات البلستيكية والشكائر والجولة من 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة المنوفية افتتاح فرع/ القطعة رقم )3( بالقطاع رقم C-1 والكائنة بالمنطقة 

الصناعية في قطعة الرض رقم )3( - مدينة السادات

238 - بيومارت لتوريد الجهزة العلمية   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88694 ورقم قيد   

167908   فرعى  عن التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الجهزة العلمية والمعملية ومستلزماتها 

والكيماويات والكواشف المعملية. اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية. اعداد 

البحاث العلمية.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 24 شارع السادات - السيدة 

زينب
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239 - الخبراء فارما لدارة الصيدليات   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88894 ورقم قيد   

171216   فرعى  عن -إدارة الصيدليات.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 افتتاح فرع/ 

محل )G21( قطعة 43 المستثمرين الجنوبية - عربية مول - التجمع الخامس

240 - الخبراء فارما لدارة الصيدليات   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88897 ورقم قيد   

171216   فرعى  عن -إدارة الصيدليات.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 افتتاح فرع/ 

قطعة رقم 8/1 نموذج 4 الوحدة رقم 1- زهراء المعادي

241 - كيان للميكنة الزراعية   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88855 ورقم قيد   175865   فرعى  

عن استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي 

المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة . 2008 تأجير الجرارات الزراعية 

والمعدات واللت الخاصة بالمجال الزراعي وماكينات الري )عدا التأجير التمويلي( 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 المنوفية افتتاح فرع/ قطعة 

رقم 9 بئر1- منطقة اللفين فدان - مركز السادات

243 - وند سور هوسبيتاليتى لدارة المطاعم   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88706 ورقم قيد   

187695   فرعى  عن -اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات لعداد وتجهيز وتقديم جميع أنواع 

المأكولت وجميع أنواع  المشروبات )عدا الكحولية( والتيك اواى  -منافذ بيع المأكولت والمشروبات بكافة 

انواعها )عدا الكحولية(  -توريد الغذية والمشروبات بكافة انواعها)عدا الكحولية(  -بيع وتوزيع وتسويق 

مستلزمات المطاعم والمطابخ واجهزة وماكينات اعداد المشروبات  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 القاهرة افتتاح فرع/ A1-A2 بالدور 

الرضي مطعم اوستريا - بمشروع SQUARE ONE - منطقة الخدمات بالقطعة رقم 2 بالمنطقة السياحية - 

الشويفات - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

244 - اوديسى للتعليم مصر   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    88904 ورقم قيد   195058   فرعى  

عن إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.  إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.  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 افتتاح فرع/ الكائن في قطعة الرض رقم 1S1 المنطقة الولى - 

الحي الخامس - القاهرة الجديدة - بمسمى )مدرسة بريتش انترناشيونال كوليدج(
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245 - اى ان تى كلينك E.N.T Clinic ش ذ م م   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89019 ورقم قيد   

31057   فرعى  عن اقامة وتشغيل وادارة واستغلل وتجهيز المراكز الطبية المتخصصة ) انف واذن وحنجرة ( 

وكافة النشطة المرتبطة بهذا المجال  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار كافة 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع 

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

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

التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة - العيادة رقم ( ET-m-3-17(نموذج 2 والكائن فى رقم 2 شرق الوتوستراد امام  

مدخل مدينة زهراء المعادى

246 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات Spinoza   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

89242 ورقم قيد   69608   فرعى  عن غرض الشركة : إدارة وتشغيل وتملك المطاعم والكافتيريات الثابتة 

لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواى . التجارة العامة فيما هو 

مسموح به قانونا . استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( . التوريدات العمومية . إدارة المشروعات والمعارض 

والمولت .  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 شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج 0كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ مطعم وكافيه للعين الكائنة بالدور الرضي يمين السلم بالعقار 116 شارع السيد الميرغني - 

مصر الجديدة

266 - دورتك للصناعات الخشبيةDOORTECH FOR WOOD INDUSTRY   قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    89932 ورقم قيد   105380   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لنتاج البواب 

الخشبية والثاث المنزلى والمكتبى والفندقى والمطابخ واكسسوارتها ومستلزماتها والديكورات الخشبيه بكافه 

انوعها 

   التصدير 

 مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة  

 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 الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة القاهرة افتتاح 

فرع 

معرض لعرض منتجات الشركة : المحل رقم G-01   بالمول المقام على القطعة 125 بمركز المدينة
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247 - الطارق للتجارة والمقاولت   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89216 ورقم قيد   150200   

فرعى  عن نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017:  اقامه و تشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد في المناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. تجارة الجملة و تجارة التجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة  مشروعات السكان التي يتم تأجيروحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري , بشرط أل يقل عدد 

تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية ,سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.  مشروعات السكان 

الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل .  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم. تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة 

محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها. إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة 

محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها.  إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 

وإدارتها واستغللها وصيانتها.

 تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط متروالنفاق أو أجزاء منها .  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل 

وصيانة خطوط المترو السطحيةداخل المدن أو بين المدن.  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.  

إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم) b.o.t( سواء كانت تحت 

سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام b.o.t  إعداد الدراسات والبحوث الفنية 

والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية.   إقامة أو إدارة وتشغيل 

وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح 

والستزراع.  تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية)المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

والمناطق خارج الوادي القديم (.نشاط خارج قانون 72 لسنه 2017: المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  

التوريدات العمومية

 التوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  التوكيلت التجارية   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 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 . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل 19 عمارة 49 - التجمع الول - 

مجاورة 4 - القاهرة الجديدة

248 - ماركاتى للعلمات التجارية   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89301 ورقم قيد   162557   

فرعى  عن التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا  التوريدات العمومية  التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 

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

بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انواع 

المشروبات وتقديم جميع انواع المأكولت والتيك اواى حق استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز(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 افتتاح فرع/ المحل رقم CD01 بالمركز التجاري السياحي 

الترفيهي المفتوح مدينتي مول طريق القاهرة السويس - التجمع الول
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249 - إضافه مصر للستثمار و التنميه العقاريه   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    89310 ورقم قيد   

177804   فرعى  عن الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء  رقم 350 لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   تخطيط 

وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج 

الوادي القديم (. أقامه و تشغيل  المراكز التجاريه بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادي القديم . أقامه و تشغيل  الفنادق الثابتة , ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق والجنحة الفندقية, 

والقرى السياحية , والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو 

ثقافية , واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها, على أل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة 

الفندقية والقرى السياحية عن ثلثة نجوم , وأل يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي 

المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع . 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 

افتتاح فرع : القطعة رقم 25 بمساحة 14.82 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية

250 - حجازى للقوى المحركة HEGAZY POWER CO   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

88987 ورقم قيد   199903   فرعى  عن المقاولت العامة   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   تجارة مولدات 

الكهرباء والمعدات الثقيلة والخفيفة والمحركات والجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها وصيانتها    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 على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الغربية 

افتتاح فرع ادارى بالعنوان / 10 شارع معوية - ثان طنطا .

251 - حجازى للقوى المحركة HEGAZY POWER CO   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

88987 ورقم قيد   199903   فرعى  عن المقاولت العامة   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   تجارة مولدات 

الكهرباء والمعدات الثقيلة والخفيفة والمحركات والجرارات واللت الزراعية وقطع غيارها وصيانتها    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 على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة الجيزة 

44 ا - الدور الثامن - شارع الدقى - الدقى

252 - زد للتطوير العمراني                         Z FOR URBAN DEVELOPMENT   قيدت فى   

28-12-2022 برقم ايداع    89555 ورقم قيد   131795   فرعى  عن **غرض الشركة هو :   المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة   الستثمار العقارى   تخطيط وتطوير وإقامة المدن العمرانية الجديدة   إقامة 

وإدارة وتشغيل المدارس والجامعات   إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية والدارية والمولت   إقامة وإدارة 

Brighton  ( وتشغيل المراكز الطبية والصحية   إقامة وإدارة وتشغيل محطة تموين وقود  بجهة محافظة القاهرة

British School (  والكائن بالقطعة رقم 1  مركز خدمات المجاورة الثانية– الحي الرابع

Page 510 of 1616 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

253 - المقطم للستثمارات السياحية   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89506 ورقم قيد   142878   

فرعى  عن غرض الشركة : بيع المجوهرات ومنتجات خان الخليلي / تجاره الماس والذهب والمجوهرات 

والفضيات والحجار الكريمه والشبه كريمة / اداره وتشغيل الفنادق ) الثابته ( والموتيلت والشقق والجنحه 

الفندقيه والقرى السياحيه والنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او الترفيهيه او الرياضيه او 

التجاريه او الثقافيه / الداره والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه والقرى السياحيه / التصدير / 

ادارة وتنظيم المعارض فيما عدا المعارض السياحيه ) بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حده 

( / وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه 

هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من اوجه مع الشركات وغيرها من 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 ـ ل يتم مزاوله النشاط ال بعد الحصول على التراخيص من الدمج 

والموازين  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع/ رقم )2( الكائن بالدور الرضي فوق البدروم بالقطعة رقم )4( 

تقسيم جمعية اهالي منيل الروضة - مصر القديمة

254 - ليفيل لدارة المطاعم والكافيهاتLevel   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89483 ورقم قيد   

169352   فرعى  عن غرض الشركة هو:إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات الثابتة والعائمة ) السابق 

الحصول لها على ترخيص( لتقديم جميع أنواع المشروبات وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواي / الدارة 

والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية/عرض منوعات غنائيه وموسيقيه   وذلك 

دون الخلل بأحكام القانون واللوائح والقرارات الساريةوبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة  بجهة محافظة القاهرة ممشا مقاما على الضفة الشرقية لنهر النيل ابتداء من الجهة البحرية لكوبرى 15 

مايو وبطول 1.8 كم وانتهاء بالجهة القبلية من كوبرى امبابة بشارع كورنيش النيل

255 - ليديز كوكي لتجارة الملبس الجاهزة LADY`S COOKIE ش.ذ.م.م   قيدت فى   2022-12-28 

برقم ايداع    89839 ورقم قيد   173507   فرعى  عن تجارة الملبس الجاهزة والحذية والكسسوارات 

والمصنوعات الجلدية الستيراد والتصدير تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى 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. 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 القاهرة افتتاح فرع  

المحل رقم )3( بالدور الول بالعقار رقم )13( شارع خيرى – كوبرى القبة
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256 - جوهر ستيل لتجارة وتشكيل المعادن   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89557 ورقم قيد   

193482   فرعى  عن الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 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  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا وعلى الخص تجارة المعادن  اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع الجمالونات وتصنيع 

مواسير صلب ملحومة طوليا من صاج مسحوب على  البارد والساخن بجميع اشكالها وانواعها واقطارها المختلفة 

وتقطيع وتشريح وتعريج الصاج بجميع اشكالة وأنواعه وتصنيع هياكل  معدنية وشدادات وسقالت واسقف وابراج 

وحوائط جاهزة معدنية وأعمدة انارة معدنية وتصنيع الخزانات المعدنية المتنوعة  وتصنيع ستائر وشيش معدني 

وهياكل معدنية للعلنات وهياكل صوبات زراعية من حديد وتصنيع المنتجات المعدنية المتنوعة  وتصنيع 

اكسسوارات معدنية للمباني والثاث وتصنيع المسامير والصواميل المعدنية وفتايل من الحديد ومسامير قلوظ من 

حديد  وجوايط وتصنيع أعمدة معدنية )اكسات( متنوعة وتصنيع نواقل حراكة وأجزاء معدنية للسيور وجلب 

وتصنيع قواعد وأكسات  للمعدات الثقيلة وتصنيع أجزاء معدنية للوناش )جلب - اكسات عجل(  المقاولت 

المعدنية للكباري والمباني  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 و لئحته التنفيذية  مع مراعاة احكام القوانين 

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

المنوفية افتتاح فرع : قطعة رقم 6286 بالمنطقة الصناعية السادسة

257 - هاتريك فود للصناعات الغذائيه   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89526 ورقم قيد   199985   

فرعى  عن ....  بجهة محافظة الجيزة شقة 9 الدور التاسع - عمارة 28 - شارع وادى النيل - المهندسين - الجيزة

258 - هاتريك فود للصناعات الغذائيه   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89526 ورقم قيد   199985   

فرعى  عن ....  بجهة محافظة القاهرة قطعة 9 منطقة 1 – بلوك 5 – مدينة 15 مايو ) المنطقة الصناعية الثانية 

– جنوب المدينة (

259 - شركة اسواق المدينة للتجارة والستيراد والتصدير   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89649 

التجارة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتمثيل التجارى  ورقم قيد   200000   فرعى  عن 1-

اقامة المولت التجارية والداريه والسكنيه  4- الستثمار والتطوير العقارى  3- للشركات والمؤسسات  2-

اقامة المعاهد والجامعات الفنيه  الخدمات الفندقية والترفيهيه  6- اقامة النوادى الرياضية والصحيه  5-

والمتخصصه والمدارس فيما ل يتعدى التعليم الثانوى والدوليه  مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالى مستقل لكل نشاط على حده   مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 121لسنة 1982 بشأن سجل المصدرين 

والمستوردين  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجة 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 التنفيذيه  بجهة محافظة 

القاهرة قطعة رقم 30-31 مركز خدمات البنفسج 2-التجمع الول
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260 - شركة اسواق المدينة للتجارة والستيراد والتصدير   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    89649 

التجارة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتمثيل التجارى  ورقم قيد   200000   فرعى  عن 1-

اقامة المولت التجارية والداريه والسكنيه  4- الستثمار والتطوير العقارى  3- للشركات والمؤسسات  2-

اقامة المعاهد والجامعات الفنيه  الخدمات الفندقية والترفيهيه  6- اقامة النوادى الرياضية والصحيه  5-

والمتخصصه والمدارس فيما ل يتعدى التعليم الثانوى والدوليه  مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز 

مالى مستقل لكل نشاط على حده   مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 121لسنة 1982 بشأن سجل المصدرين 

والمستوردين  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجة 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 التنفيذيه  بجهة محافظة 

الشرقية الردنية

261 - شركة روزتكس للستثمارات السياحية سيرينتى سهل حشيش   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

90098 ورقم قيد   16128   فرعى  عن غرض الشركة هو :   1.اقامة وتشغيل فندق مستوى خمس نجوم 

بطاقة ايوائية .  )400( غرفة بالخدمات المكملة لها وتشتمل على كافتيريات ومطاعم ومركز غوص والعاب 

بحرية وملهى مائية ومحلت تجارية لخدمة نزلء الفندق.  2.الدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت 

والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية 

وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها.  3. التوريدات العمومية ) وخاصة التوريدات الغذائية فيما تحتاجة 

الفنادق والبواخر السياحية (.  4.المقاولت العمومية .  5.الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  -تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم 

اعمال الوكالة التجارية , ول ينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  -مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.  ويجوز 

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

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

اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة البحر الحمر افتتاح فرع : 

قطعتى الرض رقم 8 , 11 مركز سهل حشيش السياحى - الغردقة

262 - كواترو للتجاره و الخدمات ش م م  qwattro   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89892 ورقم 

قيد   29372   فرعى  عن القيام باعمال الخدمات البحريه والوكالت التجاريه بكافه   انواعها وكذا الستيراد 

والتصدير بكافه انواع السلع المسموح   بها والتجارة  العامه وتموين السفن وخدمات ملحيه والدولية   مراعاه 

احكام القوانين الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه   لممارسه النشاط  بجهة 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

263 - كواترو للتجاره و الخدمات ش م م  qwattro   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89892 ورقم 

قيد   29372   فرعى  عن القيام باعمال الخدمات البحريه والوكالت التجاريه بكافه   انواعها وكذا الستيراد 

والتصدير بكافه انواع السلع المسموح   بها والتجارة  العامه وتموين السفن وخدمات ملحيه والدولية   مراعاه 

احكام القوانين الساريه بشرط استصدار التراخيص اللزمه   لممارسه النشاط  بجهة محافظة القاهرة 20 ش  

جمال الدين ابو المحاسن  جاردن سيتى
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264 - اوول سيزونز للتنمية السياحية ش م م   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89996 ورقم قيد   

42353   فرعى  عن إقامة وتشغيل الفنادق الثابتة وتملك الشقق والجنحة الفندقية والموتيلت والقرى السياحية 

بمستوى ل يقل عن ثلث نجوم وطاقة إيوائية ل تقل عن خمسين غرفة والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من 

خدمية وترفيهية وثقافية ورياضية وتجارية وملعب الجولف ومراكز تجارية   الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

ات السياحية بكافة انواعها * على ان يتم إفراد  والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية   شراء وتأجير المنشا

حسابات مستقلة ومركز مالي خاص  لكل نشاط على حدة * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح فرع / فى " 

البدروم بالدور الرضى بالمبنى الدارى بمجمع مبانى مركز التجارة العالمى – القاهرة 1191 شارع كورنيش 

النيل – بولق ابو العل

265 - اوول سيزونز للتنمية السياحية ش م م   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    89992 ورقم قيد   

42353   فرعى  عن إقامة وتشغيل الفنادق الثابتة وتملك الشقق والجنحة الفندقية والموتيلت والقرى السياحية 

بمستوى ل يقل عن ثلث نجوم وطاقة إيوائية ل تقل عن خمسين غرفة والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من 

خدمية وترفيهية وثقافية ورياضية وتجارية وملعب الجولف ومراكز تجارية   الدارة والتسويق السياحي للفنادق 

ات السياحية بكافة انواعها * على ان يتم إفراد  والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية   شراء وتأجير المنشا

حسابات مستقلة ومركز مالي خاص  لكل نشاط على حدة * مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة القاهرة افتتاح " كافتيريا " 

كفرع للشركة والكائنة بالدور الرضى بالمبنى الدارى بمجمع مبانى مركز التجارة العالمى – القاهرة 1191 

شارع كورنيش النيل – بولق ابو العل
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 محو - شطب

1 - المتحده للثاث و المفروشات لصاحبها احمد عبد الرزاق عفيفي  تاجر فرد سبق قيده برقم   1762 قيد فى 

22-11-1997 برقم ايداع  845 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

2 - فاروق فؤاد زكى محمد لصاحبها فاروق فؤاد زكى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   87946 قيد فى 

17-11-2015 برقم ايداع  32878 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

3 - دولفين فيش للستثمار العقارى لصاحبها زغلول سيد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   100088 قيد فى 

18-12-2016 برقم ايداع  40695 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

4 - ايه تو بى لصاحبها )باسم مصطفى محمد حسن الكاشف(  تاجر فرد سبق قيده برقم   108580 قيد فى 

13-08-2017 برقم ايداع  28737 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

5 - ثرى دى هوم أند وود أند جلس 3D Home & Wood & Glass  لصاحبها )شيماء عبدالمرضى 

معوض سيد احمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   195490 قيد فى 18-10-2022 برقم ايداع  68449 وفى تاريخ  

05-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

6 - منشأة رافت عزيز باغوص عزيز برسوم  تاجر فرد سبق قيده برقم   57588 قيد فى 02-04-2012 برقم 

ايداع  7143 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

7 - جى - بى - اس مصر للبرمجيات لصاحبها محمد حسين محمد حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

60771 قيد فى 25-09-2012 برقم ايداع  19783 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر 

محو

8 - مالك صلح الدين لطحن الغلل لصاحبها مالك صلح الدين محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم   43233 

قيد فى 05-01-2010 برقم ايداع  280 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة 

بالسجل التجارى

9 - ولعان لتصنيع المنتجات البلستيكية لصاحبها عيد ايوب ولعان ايوب  تاجر فرد سبق قيده برقم   73717 قيد 

فى 11-05-2014 برقم ايداع  11202 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة 

بالسجل التجارى

10 - شمخر للمطاعم لصاحبها )فرتس تيو هارنيشمخرFRITZ THEO HARNISCHMACHER  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   129677 قيد فى 03-01-2019 برقم ايداع  507 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - 

شطب السجل امر محو لتصفية النهائية

11 - ام اس جي لصاحبها محمد زينهم عبدالسلم نجم  تاجر فرد سبق قيده برقم   344712 قيد فى 

13-03-2002 برقم ايداع  4192 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة 

بالسجل التجارى

12 - الصرح للتجارة والتوريدات لصاحبها )مصطفى رشاد عبد اللطيف احمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

186235 قيد فى 08-05-2022 برقم ايداع  26667 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد من السجل التجارى

13 - احمد محمد محمود احمد لصاحبها )احمد محمد محمود احمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   188542 قيد فى 

14-06-2022 برقم ايداع  37449 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

14 - مصنع الهدي للطباعه وتشغيل الكرتون )ممدوح عبد القادر مصطفي حمدي  تاجر فرد سبق قيده برقم   

1515 قيد فى 30-06-1999 برقم ايداع  889 وفى تاريخ  10-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

15 - فيوتشر لين للستثمار و التنمية لصاحبها احمد محمد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   

84748 قيد فى 15-07-2015 برقم ايداع  20258 وفى تاريخ  10-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر 

محو

16 - بريما تكس PrimaTex لصاحبها عمر عادل سليمان شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   101304 قيد فى 

22-01-2017 برقم ايداع  2667 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة 

بالسجل التجارى
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17 - ابداع التجمع للستثمار العقارى لصاحبها صبري سلمه عبد الونيس عبد الحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

161255 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع  5575 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل محو 

قيد المنشاة بالسجل التجارى

18 - شبير عباس بودابهاي  تاجر فرد سبق قيده برقم   3984 قيد فى 11-11-2002 برقم ايداع  1038 وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

19 - الفجر للبرمجه لصاحبها )نهى ابراهيم اسماعيل ابراهيم(  تاجر فرد سبق قيده برقم   132409 قيد فى 

06-03-2019 برقم ايداع  10679 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

20 - شملول للصناعات الهندسية لصاحبها )اشرف مسلم امام شملول(  تاجر فرد سبق قيده برقم   147040 قيد 

فى 17-02-2020 برقم ايداع  7529 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

21 - عزت مكرم عزيز بشاى للبلستيك لصاحبها )عزت مكرم عزيز بشاى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

196614 قيد فى 06-11-2022 برقم ايداع  73369 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل 

محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

22 - المصرية برنت لطباعة المنسوجات لصاحبها ) جرجس فايز ابراهيم شحاته (  تاجر فرد سبق قيده برقم   

25662 قيد فى 10-07-2007 برقم ايداع  13491 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر 

محو

23 - هوليدايز Holidays لصاحبها احمد محمد السعيد متولى البطحيش  تاجر فرد سبق قيده برقم   98843 قيد 

فى 13-11-2016 برقم ايداع  35290 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

24 - ستار للتقنية والستثمار لصاحبها عيسى عطيه محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   64374 قيد فى 

24-02-2013 برقم ايداع  4090 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد المنشاة 

بالسجل التجارى

25 - براند ايه BRAND A  لصاحبها )ايناس فرج الدالى محمد فرج الدالى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

151320 قيد فى 20-07-2020 برقم ايداع  22125 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل 

محو قيد المنشاة بالسجل التجارى

26 - عصام كمال عبد الحليم عبد الغفار لصاحبها )عصام كمال عبد الحليم عبد الغفار(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

186184 قيد فى 28-04-2022 برقم ايداع  26415 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

NEXT - 27 عماد فؤاد عطيه شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   36309 قيد فى 20-05-2002 برقم 

ايداع  2436 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

28 - نبيل تونى صادق لصاحبها : اندرو نبيل تونى صادق  تاجر فرد سبق قيده برقم   157075 قيد فى 

22-11-2020 برقم ايداع  43093 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

29 - ماجد حلمى نصير سرور للستثمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   37185 قيد فى 16-02-2009 برقم ايداع  

3262 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

30 - رواد العرب للستثمار لصاحبها احمد حسان احمد حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   102835 قيد فى 

01-03-2017 برقم ايداع  7956 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

31 - سيراميكس لصاحبها سامح نعمان احمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم   17316 قيد فى 

29-12-2005 برقم ايداع  18165 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

32 - فريمليس frame less لصاحبها )محمد خليفه محمد سيد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   114528 قيد فى 

21-12-2017 برقم ايداع  51334 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

33 - المنى لصاحبها )عمرو عبدالناصر محمود ابراهيم(  تاجر فرد سبق قيده برقم   196078 قيد فى 

27-10-2022 برقم ايداع  71037 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

34 - محمود ابراهيم درويش مصطفى لصاحبها )محمود ابراهيم درويش مصطفى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

195207 قيد فى 13-10-2022 برقم ايداع  66841 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو
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35 - جميرز كلونى Gamers Colony لصاحبها )عمر سعد لطفى سعد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   

198291 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع  81362 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل 

امر محو

36 - الحرار للطوب الطفلى لصاحبها رشاد قرنى عبد الحى قرنى  تاجر فرد سبق قيده برقم   35712 قيد فى 

23-11-2008 برقم ايداع  24653 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

37 - نور للغزل والصباغه ) نورتكس ( محمد كامل صباغ شرباتي  تاجر فرد سبق قيده برقم   6479 قيد فى 

29-12-2002 برقم ايداع  1072 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

38 - ياسر ربيع سالم مطر لصاحبها ياسر ربيع سالم مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم   46623 قيد فى 

27-06-2010 برقم ايداع  14238 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

39 - الشريف لتجارة الطارات والبطاريات لصاحبها لؤى محمد يحيى الشريف  تاجر فرد سبق قيده برقم   

66074 قيد فى 08-05-2013 برقم ايداع  10295 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر 

محو

40 - ايه ام اس للستثمار AMS For investment لصاحبها )محمد هاشم على هاشم(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   136867 قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع  27137 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب 

السجل تم محو القيد من السجل التجارى

41 - هرم تال لصاحبها عبدالمهيمن مصطفى محمد عبدالمهيمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   170018 قيد فى 

03-08-2021 برقم ايداع  35218 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

42 - دينا ناصف لصاحبها )دينا احمد عبدالعظيم مصطفى ناصف(  تاجر فرد سبق قيده برقم   175114 قيد فى 

02-11-2021 برقم ايداع  51884 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

43 - ثمرات النيل لتعبئة و تصدير الحاصلت الزراعية لصاحبها عبد الرحمن بن احمد بن على الجابرى  تاجر 

فرد سبق قيده برقم   89181 قيد فى 28-12-2015 برقم ايداع  37523 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو 

- شطب السجل امر محو

44 - الجزيره لصاحبها )عبد المحسن قرنى عبد المحسن حسين(  تاجر فرد سبق قيده برقم   110601 قيد فى 

12-10-2017 برقم ايداع  37760 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

45 - وى كير ايجى .WE CARE EGY لصاحبها )عمر لطفى رجب عبدالرحيم خضير(  تاجر فرد سبق قيده 

برقم   152708 قيد فى 24-08-2020 برقم ايداع  27038 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب 

السجل امر محو

46 - كازوكا فورترينينج KAZOOKA FOR TRAINING لصاحبها )مى حسام الدين عوض معاطى 

السيد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   155505 قيد فى 14-10-2020 برقم ايداع  36700 وفى تاريخ  

28-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

47 - بروميكنكس  لصاحبها علء الدين احمد اعرابى نحيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   158924 قيد فى 

20-12-2020 برقم ايداع  48559 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

48 - نجمه الهرام للحلويات لصاحبها )مصطفى مصطفى محمد ندا (  تاجر فرد سبق قيده برقم   23540 قيد 

فى 26-03-2007 برقم ايداع  5625 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

49 - أحمد هاشم ابي الفتوح لصاحبها أحمد هاشم ابي الفتوح  تاجر فرد سبق قيده برقم   63709 قيد فى 

29-01-2013 برقم ايداع  2169 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

50 - سمارت لصاحبها محمد جمال محمد صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   97462 قيد فى 2016-09-29 

برقم ايداع  29870 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

51 - الكينج للخشاب لصاحبها )نعمه عبد المطلب احمد الهمشرى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   136975 قيد فى 

03-07-2019 برقم ايداع  27507 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

52 - جريتش للصناعات لصاحبها )محمود حامد محمد حامد(  تاجر فرد سبق قيده برقم   134821 قيد فى 

02-05-2019 برقم ايداع  19603 وفى تاريخ  31-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو
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رأس المال

1 - سمارت تست تكنولوجى  SMART TEST TECHNOLOGY لصاحبها )فاروق على عبد الرحمن 

محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم   196749 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع   73953 فى تاريخ  

04-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

2 - الغمراوية لصاحبها )محمد محمود يوسف محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم   149772 قيد فى 

16-06-2020 برقم ايداع   17379 فى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

3 - برايم جرينزPrime Grains لصاحبها عماد عاطف حنا ندا تاجر فرد سبق قيده برقم   91903 قيد فى 

22-03-2016 برقم ايداع   9533 فى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

100,000,000.000

4 - اى اند بى لتجارة التكيفات وقطع غيارها لصاحبها عبدا احمد محمد ابراهيم جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   

160978 قيد فى 31-01-2021 برقم ايداع   4575 فى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  1,000,000.000

5 - السماعيليه للصناعات الكيماويه لصاحبها ايهاب السيد محمد احمد الجز تاجر فرد سبق قيده برقم   163127 

قيد فى 24-10-2004 برقم ايداع   13541 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

4,500,000.000

6 - بدره لتجارة الورق لصاحبها )هيثم علي محمد بدره( تاجر فرد سبق قيده برقم   178191 قيد فى 

20-12-2021 برقم ايداع   61931 فى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

1,000,000.000

7 - مصنع الجزار لتصنيع المواد الغذائية لصاحبها )على محمد على الجزار( تاجر فرد سبق قيده برقم   

152438 قيد فى 18-08-2020 برقم ايداع   26238 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح 

رأس ماله  1,500,000.000

8 - فور ام للصناعة والتجارة والتوكيلت التجارية  FOUR M لصاحبها محسن ابراهيم عبد الحميد قاسم تاجر 

فرد سبق قيده برقم   55475 قيد فى 15-12-2011 برقم ايداع   24042 فى تاريخ  20-12-2022   تم 

تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000,000.000

9 - فاطمه فاشون لصاحبها : فاطمه سيد عبدالحميد رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم   192606 قيد فى 

05-09-2022 برقم ايداع   56341 فى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

900,000.000

10 - المتحدة للستثمار العقاري والتوريدات العمومية لصاحبها: أشرف نبيل مصلح محمد حسن تاجر فرد سبق 

قيده برقم   157042 قيد فى 22-11-2020 برقم ايداع   42962 فى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس 

المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

11 - جاما فيلم JAMA FILM لصاحبها )امينه طارق جمال مهدى( تاجر فرد سبق قيده برقم   183984 قيد 

فى 28-03-2022 برقم ايداع   19886 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

500,000.000

12 - سكوربيون لتصنيع وتجميع الجهزة الكهربائيه والمنزليه لصاحبها )محمود ابو المجد مجاهد ابو المجد( 

تاجر فرد سبق قيده برقم   140083 قيد فى 24-09-2019 برقم ايداع   39868 فى تاريخ  2022-12-29   

تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  2,000,000.000
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العناوين 

1 - ارجى سوليوشنزRG SOLUTIONS لصاحبها محمد على اسماعيل خليل تاجر فرد سبق قيده برقم    

65762 قيد فى 21-04-2013 برقم ايداع    9114 وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية القطعة 3 - بلوك 16079 - مركز الحى الخامس - شقة 5 - الدور الثانى علوى

2 - ثرى ام للمفروشات والمراتب لصاحبها )منصورمحمد سالم بن محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم    122541 

قيد فى 21-10-2019 برقم ايداع    44436 وفى تاريخ  02-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية الغاء الفرع

3 - ابكو لتصنيع المواد الغذائية و الستيراد و التصدير لصاحبها ) حسام معتز انبوشة ( تاجر فرد سبق قيده برقم    

116655 قيد فى 06-02-2018 برقم ايداع    5868 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية شارع عبد الرحمان الرافعى – الحى الول

4 - شام هاوس لتجارة الثاث لصاحبها )محمد حسام محمد تيسير زهراء( تاجر فرد سبق قيده برقم    152363 

قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    25866 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة المحل بالعقار رقم 4 الكائن بالدور الرضى و الول بالعقار المقام على القطع ارقام 7 / 8 / 9 / 10 / 

11 / 12 تقسيم زهرة المدينة و رمسيس للسكان التعاونى ارض المطار – طريق الهايكسيت – 84 جوزيف تيتو

5 - شام هاوس لتجارة الثاث لصاحبها )محمد حسام محمد تيسير زهراء( تاجر فرد سبق قيده برقم    152363 

قيد فى 17-08-2020 برقم ايداع    25866 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة المحل بالعقار رقم 43 المجاروة الولى – الحى الرابع

6 - جلو بيوتى ستورز Glow Beauty Stores  لصاحبها هاله سيد محمد حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    

163508 قيد فى 17-03-2021 برقم ايداع    12908 وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل رقم 4 - عقار رقم 30 - عمارات العبور

7 - سمارت تست تكنولوجى  SMART TEST TECHNOLOGY لصاحبها )فاروق على عبد الرحمن 

محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم    196749 قيد فى 08-11-2022 برقم ايداع    73953 وفى تاريخ  

04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 9 شارع بنها من شارع الصحة - 

عزبه النخل الشرقية - المرج

8 - السيد عبدا للصناعات المعدنيه لصاحبها محمد السيد احمد محمد عبدا تاجر فرد سبق قيده برقم    95676 

قيد فى 01-08-2016 برقم ايداع    23495 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بورسعيد تعديل العنوان - 8 أ ورشة 36 بمنطقة الحرفين - محافظة بورسعيد . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى 

استثمار بورسعيد

9 - تعديل السم التجارى ليصبح / تكنولومى Technolomy تاجر فرد سبق قيده برقم    107369 قيد فى 

11-07-2017 برقم ايداع    24193 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان ليصبح / 7 ش مصدق - الدقى - الجيزة

10 - استب باي استب STEP BY STEP لصاحبها محمد عبدالعزيز مصطفى محمود تاجر فرد سبق قيده 

برقم    81674 قيد فى 05-04-2015 برقم ايداع    9867 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 15 - سكن مصر - مسلسل 12 - التجمع الثالث - القاهرة الجديدة

11 - سليول Cellula لصاحبها )عبدالرحمن رجب عبدا ابراهيم( تاجر فرد سبق قيده برقم    173203 قيد 

فى 29-09-2021 برقم ايداع    45663 وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية تعديل العنوان - العقار رقم 1 - قرية سندنهور

12 - احمد صلح حنفى الجرنوسى لصاحبها احمد صلح حنفى الجرنوسى تاجر فرد سبق قيده برقم    

101539 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع    3537 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 53 ش معز الدولة - مكرم عبيد

13 - احمد صلح حنفى الجرنوسى لصاحبها احمد صلح حنفى الجرنوسى تاجر فرد سبق قيده برقم    

101539 قيد فى 29-01-2017 برقم ايداع    3537 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 186 منطقه الصناعات الصغيره شمال القطاميه - التجمع الثالث
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14 - افلك لتجارة اللكترونيات تاجر فرد سبق قيده برقم    111332 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع    

52908 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

15 - ثرى ام للمفروشات والمراتب لصاحبها )منصورمحمد سالم بن محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم    

122541 قيد فى 02-07-2018 برقم ايداع    28031 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان - القطعة رقم 109 بلوك الصناعات الصغيرة المنطقة الصناعية ب . ج - مدينة 

العبور

16 - المروه للصناعات البلستيكية و الهندسية لصاحبها )مروه صبحى مختار ابراهيم صالح( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    145104 قيد فى 12-01-2020 برقم ايداع    1384 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع بالعنوان / قطعه رقم 67 -66 ورش حرفيه بمنطقه ورش الصناعيه السادسه 

-

17 - الغمراوية لصاحبها )محمد محمود يوسف محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم    149772 قيد فى 

16-06-2020 برقم ايداع    17379 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - قطعة 13 - المنطقة الصناعية - التجمع الثالث

18 - بوو بيوتى شوب Boo Beauty Shop لصاحبها )بسنت مدحت محمد عبدالرازق( تاجر فرد سبق قيده 

برقم    136310 قيد فى 17-06-2019 برقم ايداع    25110 وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحده الدارية رقم 4  عماره رقم 1239 -الكائنة بمنطقة  زهراء مدينة 

نصر-

19 - الباشا للبلستيك لصاحبها اسامة غنيمى مليجى محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    31790 قيد فى 

16-04-2008 برقم ايداع    8209 وفى تاريخ  10-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان : منطقة مبارك الصناعية - المرحلة الثانية - الورش ارقام )32-33-36( الدور الول علوي - 

البلوك الثالث - مركز قويسنا

20 - مصنع جرجس للبلستيك لصاحبها صابر جرجس معبد عبيد ا تاجر فرد سبق قيده برقم    161979 قيد 

فى 17-02-2021 برقم ايداع    7879 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان : 4 شارع جمال عبد الناصر - المدينة الخضراء - بجوار مصنع مودرن نوفال

21 - البستان لصاحبها )ماجده فلتاؤوس تاوضروس شنوده( تاجر فرد سبق قيده برقم    180023 قيد فى 

20-01-2022 برقم ايداع    3853 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا قطعة 

ارض رقم 77 ضمن مساحة 1300فدان واقعة بعد حد ال2 كم من خارج الزمام بناحية غرب المراشدة

22 - سن لوب لصناعه الزيوت- Sunlube Lubricants Industry لصاحبها مفضل كانج وال 

-MUFDAL KANCHWALA تاجر فرد سبق قيده برقم    180493 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع    

5553 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 7061 المنطقه الصناعية السابعه

23 - الزهراء للستثمار والتنميه الصناعيه لصاحبها : المهدى المتولى يوسف ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم    

168807 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    32057 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة رقم 539 بمنطقة الصناعات الصغيرة ) الورش ( بالمنطقة الصناعية – 

شمال طريق القطامية – العين السخنة – التجمع الثالث – القاهرة الجديدة – القاهرة

24 - الحمد للتوريدات العموميه لصاحبها محمد جمال عبد الحق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم    188265 قيد 

فى 08-06-2022 برقم ايداع    35940 وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية تعديل العنوان : الدور الرضى 24 شارع الملك سعود مركز بيجام قسم اول شبرا الخيمه -

25 - كوبى برنت Copy Print لصاحبها )فادى نعيم فرج ميخائيل( تاجر فرد سبق قيده برقم    145755 قيد 

فى 22-01-2020 برقم ايداع    3283 وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 10 ش المير شيخو روض الفرج

26 - إم جي للتجارة والتوريدات MG for Trading and Supplies لصاحبها سالم حمدي سلمة ابراهيم 

تاجر فرد سبق قيده برقم    195130 قيد فى 12-10-2022 برقم ايداع    66498 وفى تاريخ  

13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عنبر داخل مزرعة بالعنوان ع عبد ا باشا - شبرا 

الخيمة قسم ثاني
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27 - مفروشات كردوس لصاحبها نبيل جورج كردوس تاجر فرد سبق قيده برقم    59374 قيد فى 

08-07-2012 برقم ايداع    14330 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 8 

شارع حسني مبارك - المشاية السفلية - عمارات الشركة السعودية المصرية للتعمير - محافظة المنصورة

28 - السما للستثمار والتسويق العقارى لصاحبها )محمد محمد عبدالعزيزمحمد الفقى( تاجر فرد سبق قيده برقم    

146595 قيد فى 09-02-2020 برقم ايداع    6001 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان :  مكتب بالعقار رقم 28 عمارات العبور الدور 14 شقه 3–صلح سالم – مصر 

الجديدة

29 - سليول Cellula لصاحبها )عبدالرحمن رجب عبدا ابراهيم( تاجر فرد سبق قيده برقم    173203 قيد 

فى 29-09-2021 برقم ايداع    45663 وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع / شقة رقم 9 بالعقار 391 - الحى الول - المجاورة الثانية - الدور الخامس

30 - المنصور هورجادا للبويات لصاحبها )نشأت صبحي عزمي منصور( تاجر فرد سبق قيده برقم    145783 

قيد فى 23-01-2020 برقم ايداع    3381 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحر الحمر العقار رقم 220 ش مترو الهضبة امتداد الجبل الشمالي - الغردقة اول - البحر الحمر

31 - ايه اس سى للجهزة الطبيه ومستلزمات المعاملASC لصاحبها )هناء عبدالمنعم امام محمد( تاجر فرد 

سبق قيده برقم    152155 قيد فى 12-08-2020 برقم ايداع    25071 وفى تاريخ  15-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 18 ش على باشا اللله - عين شمس

32 - افرح بالحياه للفنادق لصاحبها )محمد سعيد محمد رشاد ابراهيم عثمان( تاجر فرد سبق قيده برقم    

154018 قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    31619 وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسوان المدخل الرئيسي قرية غرب سهيل - بجوار مسجد اللواء جمعة مهدي

33 - الرايان لصناعة مواسير ووصلت مياه الشرب والصرف لصاحبها فارس شعبان راتب نصار تاجر فرد 

سبق قيده برقم    171508 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    40111 وفى تاريخ  18-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الدور الول – قطعة 35 محور المنطقة الصناعية السابعة

34 - كازارى KAZARY لصاحبها محمد عماد الدين محمد محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    56105 

قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية تعديل العنوان -  قطعة رقم 1 بلوك 13040 المنطفة الصناعية الولى -

35 - كازارى KAZARY لصاحبها محمد عماد الدين محمد محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    56105 

قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية الغاء الفرع  - شارع اسامة بن زيد - شارع احمد ماهر -

36 - كازارى KAZARY لصاحبها محمد عماد الدين محمد محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    56105 

قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة المحل التجاري رقم )LG01A( الكائن بالدور )الرضي المنخفض( ضمن المول التجاري المتكامل 

المسمى )THE YARD( الرحاب - القاهرة الجديدة - وذلك لستعماله بيع ملبس جاهز

37 - كازارى KAZARY لصاحبها محمد عماد الدين محمد محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    56105 

قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة محل رقم )2( بالدور الرضي بالعقار المقام على قطعة 74 منطقة ه وياخذ رقم عوئد عمارة 5 ميدان 

النافورة - المقطم - وذلك لستعماله بيع ملبس جاهزة

38 - كازارى KAZARY لصاحبها محمد عماد الدين محمد محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    56105 

قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحر الحمر مبنى السندباد )اكوابارك( اسفل بلو سكاي للسياحة - وذلك لستعماله بيع ملبس جاهزة

39 - كازارى KAZARY لصاحبها محمد عماد الدين محمد محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    56105 

قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية محا رقم )2( بالمركز التجاري - العاشر من رمضان وذلك لستعماله بيع ملبس جاهزة

40 - كازارى KAZARY لصاحبها محمد عماد الدين محمد محمد عباس تاجر فرد سبق قيده برقم    56105 

قيد فى 17-01-2012 برقم ايداع    1411 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية الغاء الفرع  - محل واجهة شارع عاطف السادات الناحية القبلية - شبين الكوم
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41 - ايجيبت للتجارة و التصدير EGYPT TRADING AND EXPORT لصاحبها )محمود محمد محمود 

محمد على( تاجر فرد سبق قيده برقم    192552 قيد فى 05-09-2022 برقم ايداع    56115 وفى تاريخ  

19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عنوان المنشاه

 : مكتب L13 بالوحدة رقم 201 -العقار 38 حى الملتقى العربى - مساكن شيراتون

42 - الهندسية لتصنيع وحقن البلستيك  لصاحبها عماد عويس شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم    195975 قيد 

فى 26-10-2022 برقم ايداع    70644 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - الدور الرضى - 17 ش محمد الشرقاوى

43 - خالد محمد محمود حسن " ديفرسو " لصاحبها خالد محمد محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    

69330 قيد فى 29-10-2013 برقم ايداع    22953 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - القطع 149 / ب , 151 , 152, 153 , 154  بالمنطقة الحرفية ب بمدينة بدر 

الصناعية

44 - خالد محمد محمود حسن " ديفرسو " لصاحبها خالد محمد محمود حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    

69330 قيد فى 29-10-2013 برقم ايداع    22953 وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة القطع )145 - 146 - 147 - 148 - 149أ - 150أ( بالمنطقة الصناعية الحرفية ب بمدينة بدر 

الصناعية

45 - المتحدة لمعدات المطابخ والمغاسل لصاحبها )هبه محمد محمد الصاوى( تاجر فرد سبق قيده برقم    

137503 قيد فى 16-07-2019 برقم ايداع    29641 وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : محل رقم 1 - أيمن المدخل - 22 شارع الصفا والمروة - قسم السلم اول - مدينة 

السلم

46 - الزهراء للستثمار العقارى و المشروعات الصناعية لصاحبها )رحاب البحيرى احمد ابراهيم( تاجر فرد 

سبق قيده برقم    138184 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع    32544 وفى تاريخ  21-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : قطعة رقم 227 , 226 - محور المنطقة الصناعية السابعة 

-

47 - ناسوتك لصاحبها ناصر محمود علي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    73941 قيد فى 2014-05-19 

برقم ايداع    11929 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

شقة رقم 1 بالعقار رقم 2049 شارع زهراء مدينة نصر - قسم مدينة نصر - القاهرة

48 - ناسوتك لصاحبها ناصر محمود علي حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    73941 قيد فى 2014-05-19 

برقم ايداع    11929 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع/ 

قطع الراضي ارقام 63- 64- 66- 67- المرحلة الخامسة - قطاع الصناعات المعدنية - المنطقة الصناعية بكوم 

ابو راضي - مركز الواسطي

49 - لوكس سبيس Locs Space لصاحبها )جمال فتحى حنفى محمود( تاجر فرد سبق قيده برقم    176747 

قيد فى 28-11-2021 برقم ايداع    57022 وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح فرع/ بالدور السابع - 43 ش سوريا - المهندسين - العجوزة

50 - ياسر لتصنيع وتصدير الملبس الجاهزة لصاحبها ياسر حسين عبداللطيف عبدالهادي تاجر فرد سبق قيده 

برقم    162485 قيد فى 28-02-2021 برقم ايداع    9635 وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ بالعقار رقم 64 - شارع ترسا - قسم الهرم

51 - هيبتون لتصنيع الورق لصاحبها مؤتمن احمد على ابراهيم الجارحى تاجر فرد سبق قيده برقم    85751 

قيد فى 27-08-2015 برقم ايداع    24184 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع - قطعه رقم 584 - منطقة الصناعات الصغيرة - منطقة الورش - التجمع الثالث - مدينة 

القاهرة الجديدة

52 - سلفة لصاحبها )يزيد بن عبدالعزيز بن محمد الطويل( تاجر فرد سبق قيده برقم    142249 قيد فى 

12-11-2019 برقم ايداع    47889 وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 39 شارع 7 - المعادى - القاهرة
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53 - الهدا للستثمار و التسويق العقارى لصاحبها سيد احمد ليثى حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    103279 قيد 

فى 13-03-2017 برقم ايداع    9297 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

6 شارع محمد النادى

54 - بيراميدز للخدمات البترولية لصاحبها : إبراهيم مصطفى محمد علي عرفه تاجر فرد سبق قيده برقم    

167491 قيد فى 16-06-2021 برقم ايداع    27311 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الثانى - العقار رقم 47 - ش فريد شوقى - الحى الثالث - شرق المجاورة 

العاشرة - قسم الشروق - محافظة القاهرة - وبذلك يتم نقل القيد

55 - ماى شوز My Shoes لصاحبها : احمد عبده عبدا عبده صالح تاجر فرد سبق قيده برقم    172295 

قيد فى 14-09-2021 برقم ايداع    42795 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 4 ش المهندس - اولد عامر - اول السلم -

56 - مترس للصناعات المتكاملة لصاحبها )مترس فهمي مترس زيدان( تاجر فرد سبق قيده برقم    198163 

قيد فى 30-11-2022 برقم ايداع    80558 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 27 ش الحجاز
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النشاط

1 - ممدوح عبد الفتاح عبد ا احمد لصاحبها ممدوح عبد الفتاح عبد ا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  43683 

قيد فى 31-01-2010 برقم ايداع    1936وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض المنشأة 

: ) أ ( اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع : 1_ صناعة صلصة الطماطم والعصائر والمربى بأنواعها وأحجامها 

وصناعة مركزات الطماطم والفاكهه 2_ تعبئة وتغليف المواد الغذائية 3_ تصنيع وفرز وتجهيز وتدريج وغسيل 

وتجفيف ومعالجة كافة المواد الغذائية والمنتجات الزراعية 4_ تجهيز وتعبئة وتصنيع العشاب والنباتات العطرية 

والمكملت الغذائية 5_ تصنيع وحفظ وتجميد وتعليب كافة المنتجات الزراعية من خضروات وفواكه 6_ تصنيع 

وإنتاج المخللت بكافة أنواعها من الخضر والفاكهه 7_ إقامة ثلجة تجميد لخدمة أغراض المشروع 8_ صناعة 

الخل والطحينة والحلوة الطحينية ) ب ( – تجارة وتوزيع كافة المواد الغذائية والستيراد والتصدير

2 - ممدوح عبد الفتاح عبد ا احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  43683 قيد فى 31-01-2010 برقم ايداع    

1936وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض المنشأة : ) أ ( اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

: 1_ صناعة صلصة الطماطم والعصائر والمربى بأنواعها وأحجامها وصناعة مركزات الطماطم والفاكهه 2_ 

تعبئة وتغليف المواد الغذائية 3_ تصنيع وفرز وتجهيز وتدريج وغسيل وتجفيف ومعالجة كافة المواد الغذائية 

والمنتجات الزراعية 4_ تجهيز وتعبئة وتصنيع العشاب والنباتات العطرية والمكملت الغذائية 5_ تصنيع وحفظ 

وتجميد وتعليب كافة المنتجات الزراعية من خضروات وفواكه 6_ تصنيع وإنتاج المخللت بكافة أنواعها من 

الخضر والفاكهه 7_ إقامة ثلجة تجميد لخدمة أغراض المشروع 8_ صناعة الخل والطحينة والحلوة الطحينية ) 

ب ( – تجارة وتوزيع كافة المواد الغذائية والستيراد والتصدير

3 - ابكو لتصنيع المواد الغذائية و الستيراد و التصدير لصاحبها ) حسام معتز انبوشة ( تاجر فرد سبق قيده برقم  

116655 قيد فى 06-02-2018 برقم ايداع    5868وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

انشطة داخل قانون 72   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية و الوجبات الجاهزة – تجارة الجملة و 

التجزئة بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة – اعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات و 

قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها و التدريب عليها   نشاط خارج قانون 72 :- اقامة و ادارة 

و تشغيل المطاعم و المولت التجارية – المقاولت العامة – الستيراد و التصدير   مع افراد حسابات مستقلة لكل 

نشاط على حده ومع مراعاة احكام القانون 118 لسنه 1975 فى شان الستيراد و التصدير و قانون 121 لسنه 

1982 فى شان سجل المسوردين

4 - خدمتي للستثمار العقارى والمقاولت العامة لصاحبها نادر محمد سيف الدين فضل محمد تاجر فرد سبق قيده 

برقم  159884 قيد فى 06-01-2021 برقم ايداع    814وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

غرض الشركة : أنشطة داخل قانون 72 : تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة 

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 / الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم __ أنشطة خارج قانون 72 : 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  وعلى الخص تجارة وتوريدات  الملبس بكافة أنواعها / المقاولت العامة 

تلتزم المنشأة بأفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الورادة بقانون الستثمار

5 - ليف هوم للستثمار العقارى لصاحبها شريف احمد صالح الجانى تاجر فرد سبق قيده برقم  66408 قيد فى 

20-05-2013 برقم ايداع    11382وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأه  : 

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

منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة مسبقا . المقاولت العامة والمتخصصة . إدارة المطاعم والكافيهات 

وتشغيل القري السياحية والفنادق الثابتة والموتيلت مستوي ل يقل عن ثلثة نجوم والنشطة المكملة أو المرتبطة 

بما ذكر من خدمات ترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية .  توريدات عمومية . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 356 لسنه 2008

6 - تعديل السم التجارى ليصبح / تكنولومى Technolomy تاجر فرد سبق قيده برقم  107369 قيد فى 

11-07-2017 برقم ايداع    24193وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح 

/ انشاء واداراه مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها و 

اعمال توصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات
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7 - المتحدة للصناعات الورقية والبلستيكية ) يوسف باك ( لصاحبها )يوسف عبد ا موسى يوسف( تاجر فرد 

سبق قيده برقم  114292 قيد فى 18-12-2017 برقم ايداع    50378وفى تاريخ  05-12-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح  أنشطة داخل قانون 72 : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الورقية والبلستيكية . أنشطة 

خارج قانون 72 : التصدير . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده . مع 

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

نشاطها .

 - 8

 عادل محمد حسين موسى عزام لصاحبها عادل محمد حسين موسى عزام تاجر فرد سبق قيده برقم  142779 قيد 

فى 24-11-2019 برقم ايداع    49655وفى تاريخ  06-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تشغيل مصنع 

اقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية و المواد  بطاطس الشيبس  •

اقامة وتشغيل  مصنع لفرز وتدريج  وتجهيز  وتبريد وتجميد وتعبئة وتغليف   الغذائية وتبريدها او تجميدها   •

مع مراعاة احكام القوانين  الخضروات و الفاكهه و البقوليات وجميع المواد الغذائية و الحاصلت الزراعية   •

واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة  الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة النشاط

9 - الغمراوية لصاحبها )محمد محمود يوسف محمد( تاجر فرد سبق قيده برقم  149772 قيد فى 2020-06-16 

برقم ايداع    17379وفى تاريخ  07-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  انشطة قانون 72 : تجاره الجمله 

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

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

قراررئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 . مع مراعاه القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية 

المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء. اقامة وتشغيل وادارة مخزن وثلجة تبريد وتجميد ) مواد غذائية ودوائية 

ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل بمعزل عن بعضهما  البعض ( انشطة خارج قانون 72 :  اقامة و تشغيل 

وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

10 - البستان لصاحبها )ماجده فلتاؤوس تاوضروس شنوده( تاجر فرد سبق قيده برقم  180023 قيد فى 

20-01-2022 برقم ايداع    3853وفى تاريخ  08-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

انشطه من داخل القانون 72 لسنه 2017 _ تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان 

او التسمين او اللحوم _ تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج 

البيض او تسمين او اللحوم _ تجاره الجمله والتجزئه لللواح الخشبيه بالمناطق المائيه والمجتمعات العمرانيه 

الجديده والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء  _ تجاره الجمله والتجزئه للمنتجات 

الورقيه للطفال للمناطق النهائيه والمجتمعات العمرانيه الكبيره والمناطق خارج الواد القديم فيما عدا منطقه شبه 

جزيره سيناء
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11 - إم جي للتجارة والتوريدات MG for Trading and Supplies لصاحبها سالم حمدي سلمة ابراهيم 

تاجر فرد سبق قيده برقم  195130 قيد فى 12-10-2022 برقم ايداع    66498وفى تاريخ  2022-12-08  

تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة لجميع 

أنواع الغازات والزيوت ولوازم التبريد)بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة( / أعمال إدارة التنفيذ 

للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق علي اختلف انشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية 

للمصانع / استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله 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 قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 2008 / إعداد الدراسات والبحوث الفنية 

والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية / إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة 

محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا  للمعايير الفنية والعملية 

المقررة في هذا الشأن / تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج 

البيض أو التسمين أو اللحوم __ أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 : الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

)تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض( / 

التوريدات العمومية / صيانة أجهزة التكييف والمبردات وقطع الغيار الخاصة بهم مع اللتزام بإفراد حسابات 

منتظمة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

12 - سن لوب لصناعه الزيوت- Sunlube Lubricants Industry لصاحبها مفضل كانج وال 

-MUFDAL KANCHWALA تاجر فرد سبق قيده برقم  180493 قيد فى 31-01-2022 برقم ايداع    

5553وفى تاريخ  11-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة هو : - تجاره الجمله و التجزئه 

للزيوت   بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم    - أقامه وتشغيل 

مصنع لمعالجه و تكرير مخلفات زيوت المحركات     - أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع زيت التزليق و صناعه 

الشحوم    - أقامه وتشغيل مصنع لتعبئه و تغليف زيت التزليق و الشحوم     - أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

العبوات البلستيكية بكافة أنواعها وأشكالها من حقن ونفخ وسحب  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

13 - الزهراء للستثمار والتنميه الصناعيه لصاحبها : المهدى المتولى يوسف ابوالعنين تاجر فرد سبق قيده برقم  

168807 قيد فى 12-07-2021 برقم ايداع    32057وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

غرض الشركة .  إقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن بكافة أشكالها المختلفة . إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع  وخراطة معدات وأدوات النقل الثقيلة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وعلى 

المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  .

14 - الحمد للتوريدات العموميه لصاحبها محمد جمال عبد الحق محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  188265 قيد فى 

08-06-2022 برقم ايداع    35940وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

انشطه داخل قانون 72 لسنة 2017: اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية  انشطه خارج قانون 

72 لسنة 2017  التوريدات العموميه  المقاولت العامة واعمال اللكتروميكانيكيه مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة  نشاطها.
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15 - بدره لتجارة الورق لصاحبها )هيثم علي محمد بدره( تاجر فرد سبق قيده برقم  178191 قيد فى 

20-12-2021 برقم ايداع    61931وفى تاريخ  15-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجاره الجملة 

والتجزئه للورق بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانيه الجديده   انشطه خارج قانون الستثمار استصلح 

واستزراع الراضى البور او الصحراوية استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع استزراع الراضى المستصلحة ويشترط في الحالتين ان تكون الراضى المخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة في الستزراع وليس الرى   بطريق الغمر - التوريدات 

العمومية مع افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة   بقانون الستثمار مع مراعاة أحكام 

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

الستيراد والتصدير مع افراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حده ومع مراعاة احكام القانون 18لسنة 1975 في 

شان الستيراد والتصدير وقانون 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين

16 - افرح بالحياه للفنادق لصاحبها )محمد سعيد محمد رشاد ابراهيم عثمان( تاجر فرد سبق قيده برقم  154018 

قيد فى 16-09-2020 برقم ايداع    31619وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض 

المنشاة : انشطة داخل قانون الستثمار 72 : إقامة وتشغيل الفنادق ) الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية والنشطة المكملة او المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهيه أو رياضية أو تجارية أو ثقافية 

واستكمال المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على إل يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية 

والقرى السياحية عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات 

المبنيه من الطاقة اليوانية للمشروع __ انشطة خارج قانون الستثمار 72 : أقامة وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافيهات فيما عدا المطاعم العائمة / التوريدات العمومية وتوريدات مستلزمات الفنادق مع افراد حسابات مالية 

ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار

17 - الرايان لصناعة مواسير ووصلت مياه الشرب والصرف لصاحبها فارس شعبان راتب نصار تاجر فرد 

سبق قيده برقم  171508 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع    40111وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح    اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير ووصلت مياه الشرب والصرف  اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع خزانات البلستيك وتكسير المنتجات البلستيكية بكافة انواعها  تصنيع عبوات الزجاج البلستيكية وغطاء 

الزجاجات  والبرطمانات والجركن  .  تصنيع وصلت السباكة ) كوع – وصلة – جلبة – تي – اخري ( .  مع 

افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

السارية وعلي الشركة الحصول علي  كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

18 - الهندسية لتصنيع وحقن البلستيك  لصاحبها عماد عويس شعبان تاجر فرد سبق قيده برقم  195975 قيد فى 

26-10-2022 برقم ايداع    70644وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشاة : اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وحقن البلستيك

19 - ايتاكو للصناعات المتقدمه منير خالد الحارون تاجر فرد سبق قيده برقم  4957 قيد فى 18-02-2003 برقم 

ايداع    194وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة :انشطة داخل قانون 72 لسنة 

2017 اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع ديسكات قطعية و تجليخ للحديد و الرخام /تصنيع المسامير و البراغى 

المعدنية و البلستيكية بأشكالها و أنواعها و عمل الجلفنة الخاصة بهم/انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017/

الستيراد و التصدير تلتزم المنشأة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتعديلته مع 

اللتزام بإفراد حسابات مالية و مركز مالى مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار و فى حالة عدم اللتزام بهذا 

الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 و كذا ل تتمتع 

النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون
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20 - الزهراء للستثمار العقارى و المشروعات الصناعية لصاحبها )رحاب البحيرى احمد ابراهيم( تاجر فرد 

سبق قيده برقم  138184 قيد فى 04-08-2019 برقم ايداع    32544وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح  غرض الشركة :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 -اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة 

وتغليف وحفظ وتبريد وتجميد الخضراوات والفاكهة والحاصلت الزراعية والمواد الغذائية -اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الزيوت والمخللت بكافة انواعها وزيت الزيتون -اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتصنيع التوابل والبهارات -

اقامة وتشغيل مصنع  لتعبئة وتغليف مختلف المواد الغذائية -اقامة وتشغيل مصنع لنتاج البطاطس النصف مقلية  

و الخضراوات والفواكه المجمدة -اقامة وتشغيل مصنع  لنتاج الطحينة والحلوة الطحينية-اقامة وتشغيل مصنع  

لتصنيع كافة انواع الشوكولتات -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف منتجات الجبن واللبان -

اقامة وتشغيل مصنع لنتاج المكملت الغذائية -اقامة وتشغيل مصنع لنتاج المخبوزات والحلويات والمعجنات 

المجمدة بمختلف انواعها- اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

البلستيكية -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئة السمدة -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط و تعبئة 

المبيدات السائلة والبودرة.-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبية والخشاب .  لينشئ هذا التعديل اي حق للمنشأة في ممارسة نشاطها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة هذا النشاط مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

تراخيص اللزمة لمباشرة النشاط .

21 - ميفين برو  لصاحبها : اويس احمد أنور معروف تاجر فرد سبق قيده برقم  160295 قيد فى 

17-01-2021 برقم ايداع    2235وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشأه . نشاط 

قانون 72 لسنة 2017 : أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة , والمناطق النائية , والمناطق خارج الوادى القديم . نشاط 

من خارج قانون 72 لسنة 2017 : التسويق اللكترونى عبر النترنت . التطوير العقارى   مع إفراد حسابات 

مالية مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

22 - مترس للصناعات المتكاملة لصاحبها )مترس فهمي مترس زيدان( تاجر فرد سبق قيده برقم  198163 قيد 

فى 30-11-2022 برقم ايداع    80558وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخلطة السفلتية . التصنيع للغير ولدى الغير

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   192337 وتم ايداعه بتاريخ   

31-08-2022  برقم ايداع 55,153.000 الى : كينوم Kenum لصاحبتها رغده رشدى هلل سلمه

2 -  فى تاريخ    04-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   116655 وتم ايداعه بتاريخ   

06-02-2018  برقم ايداع 5,868.000 الى : ابكو لتصنيع المواد الغذائية و الستيراد و التصدير لصاحبها ) 

حسام معتز انبوشة (

3 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   107369 وتم ايداعه بتاريخ   

Technolomy 11-07-2017  برقم ايداع 24,193.000 الى : تعديل السم التجارى ليصبح / تكنولومى

4 -  فى تاريخ    06-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   142779 وتم ايداعه بتاريخ   

24-11-2019  برقم ايداع 49,655.000 الى : 

 عادل محمد حسين موسى عزام لصاحبها عادل محمد حسين موسى عزام

5 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195130 وتم ايداعه بتاريخ   

MG for Trading and  12-10-2022  برقم ايداع 66,498.000 الى : إم جي للتجارة والتوريدات

Supplies لصاحبها سالم حمدي سلمة ابراهيم

6 -  فى تاريخ    08-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   196847 وتم ايداعه بتاريخ   

Hammer  09-11-2022  برقم ايداع 74,611.000 الى : همر ايجيبت لتصنيع وتجارة المعدات الثقيله

Egypt

7 -  فى تاريخ    12-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   188265 وتم ايداعه بتاريخ   

08-06-2022  برقم ايداع 35,940.000 الى : الحمد للتوريدات العموميه لصاحبها محمد جمال عبد الحق 

محمد

8 -  فى تاريخ    13-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   185987 وتم ايداعه بتاريخ   

24-04-2022  برقم ايداع 25,503.000 الى : وفا ماركتينج wafa marketing  لصاحبها محمد سعدا 

محمد اسد ا

9 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   101632 وتم ايداعه بتاريخ   

31-01-2017  برقم ايداع 3,866.000 الى : تلل المها

10 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   113569 وتم ايداعه 

marathon  united (  بتاريخ   04-12-2017  برقم ايداع 47,539.000 الى : ماراثون يونايتد تكنولوجي

j.MICHEL F . KNIGHT لصاحبها جيه ميشيل اف نايت  technology ) IMUT

11 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   192552 وتم ايداعه 

EGYPT TRADING  بتاريخ   05-09-2022  برقم ايداع 56,115.000 الى : ايجيبت للتجارة و التصدير

AND EXPORT لصاحبها )محمود محمد محمود محمد على(

12 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   195975 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-10-2022  برقم ايداع 70,644.000 الى : الهندسية لتصنيع وحقن البلستيك  لصاحبها عماد 

عويس شعبان

13 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   198082 وتم ايداعه 

بتاريخ   29-11-2022  برقم ايداع 80,119.000 الى : ايه دى اس ايديا لصاحبها مينا ميلد وهيب مسيحه

14 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   162758 وتم ايداعه 

بتاريخ   03-03-2021  برقم ايداع 10,378.000 الى : احمد محمد على عويس لصاحبها ) احمد محمد على 

احمد عويس (
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الشخاص

1 - اسلم حسام ابراهيم احمد  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   56099 وتم ايداعه بتاريخ  17-01-2012 برقم 

ايداع    1395تم التأشير فى تاريخ   17-01-2012   بــ  ادارة المنشأة وله حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام 

الجهات الرسمية وله الحـــــق في التعامل باسم المنشأة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغيـــــر 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكـــل ذلـــك باسم المنشأة ولصالحها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء المنشاة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم المنشاة ولصالحها وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت المنشاة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم المنشأة ولصالحها

2 - ناصر محمود علي حسن  مدير فرع المقيد برقم قيد   73941 وتم ايداعه بتاريخ  19-05-2014 برقم ايداع    

11929تم التأشير فى تاريخ   19-05-2014   بــ  

3 - احمد صلح حنفى الجرنوسى  مدير فرع المقيد برقم قيد   101539 وتم ايداعه بتاريخ  2017-01-29 

برقم ايداع    3537تم التأشير فى تاريخ   29-01-2017   بــ  

4 - نشأت صبحى عزمى منصور  مدير فرع المقيد برقم قيد   145783 وتم ايداعه بتاريخ  2020-01-23 

برقم ايداع    3381تم التأشير فى تاريخ   23-01-2020   بــ  

5 - محمد سعيد محمد رشاد ابراهيم عثمان  مدير فرع المقيد برقم قيد   154018 وتم ايداعه بتاريخ  

16-09-2020 برقم ايداع    31619تم التأشير فى تاريخ   16-09-2020   بــ  

6 - جمال فتحى حنفى محمود  مدير فرع المقيد برقم قيد   176747 وتم ايداعه بتاريخ  28-11-2021 برقم 

ايداع    57022تم التأشير فى تاريخ   28-11-2021   بــ  

7 - ماجده فلتاؤوس تاوضروس شنوده  مدير فرع المقيد برقم قيد   180023 وتم ايداعه بتاريخ  2022-01-20 

برقم ايداع    3853تم التأشير فى تاريخ   20-01-2022   بــ  قنا

8 - صموئيل اسحق كامل اسحق  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   194508 وتم ايداعه بتاريخ  2022-10-02 

برقم ايداع    63758تم التأشير فى تاريخ   02-10-2022   بــ  للمنشأة وله الصلحيات التالية : يمثل الوكيل 

المفوض المنشاءة فى علقته مع الغير والتعامل باسم المنشاءه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

والغير حكومية والقطاع العام و قطاع 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 المنشاءه ولصالحها وكذلك له حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول المنشاءه وممتلكاتها العقاريه وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى وكلء المنشاءه وتحديد مرتباتهم واجورهم كل ذلك باسم المنشاءه ولصالحها وله حق وقبض ودفع 

المبالغ وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت المنشاءه بالنقد او بالجل وله حق توكيل تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

9 - حسام معتز  انبوشه  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   116655 وتم ايداعه بتاريخ  06-02-2018 برقم 

ايداع    5868تم التأشير فى تاريخ   04-12-2022   بــ  

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - شركه ايزوبلوك السويسريه للمنتجات الخرسانيه   شركة سبق قيدها برقم    30 قيدت فى 1997-07-21 

برقم ايداع   34 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل التجاري

2 - ستار لمركزات اعلف الدواجن محمد عبد العظيم مصطفي المصري وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    

3192 قيدت فى 02-06-2002 برقم ايداع   395 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيدة / غاده احمد عصمت الريدي عباس , مصفيا للشركة وعلي أن تكون مده 

التصفية ستة أشهر تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري .

3 - ب . ب . فارما بنظام المناطق الحرة   شركة سبق قيدها برقم    32014 قيدت فى 12-10-1997 برقم 

ايداع   2628 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة عام ينتهى فى 29 / 6 

2023 /

4 - بى سيف سيكيورتى سرفيس ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    37951 قيدت فى 30-03-2009 برقم 

ايداع   6457 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 1 - مد فترة تصفية الشركة والبدء فى اتخاذ 

كافة الجراءات اللزمة لذلك . 

2- مدة التصفية تكون لمدة سنة من تاريخ انتهاء المدة السابقة .

3- تجديد تعيين السيد / يحي أحمد مصلحي صالح – مصفيا  عاما  للشركة – وتحديد مهامه

5 - اندماج الشركة  فى شركة البيت لصناعه المفروشات  ش . م . م وبذلك يمحى القيد من السجل   شركة سبق 

قيدها برقم    44687 قيدت فى 27-01-2013 برقم ايداع   1000039 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو 

- شطب السجل أمر محو للندماج

6 - اندماج الشركة  فى شركة البيت لصناعه المفروشات  ش . م . م وبذلك يمحى القيد من السجل   شركة سبق 

قيدها برقم    44687 قيدت فى 14-12-2010 برقم ايداع   1000045 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو 

- شطب السجل أمر محو للندماج

7 - اندماج الشركة  فى شركة البيت لصناعه المفروشات  ش . م . م وبذلك يمحى القيد من السجل   شركة سبق 

قيدها برقم    44687 قيدت فى 12-04-2011 برقم ايداع   1000034 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو 

- شطب السجل أمر محو للندماج

8 - اندماج الشركة فى البيت لصناعه المفروشات شركة مساهمة مصرية - وبذلك يتم محو القيد من السجل 

التجارى   شركة سبق قيدها برقم    44687 قيدت فى 17-03-2010 برقم ايداع   5872 وفى تاريخ  

01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو للندماج

9 - نايل اكسبلوريشن للستثمار السياحي والفندقي ش م م   شركة سبق قيدها برقم    48097 قيدت فى 

20-09-2010 برقم ايداع   20530 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه بالجماع 

على حل الشركه ووضعها تحت التصفيه اعتبارا من تاريخ التاشير في السجل التجاري بوضعها تحت التصفيه . 

وتعيين : الستاذ / ناجي بديع عريان ب ق -  24912090100793 والسيد / سامح سمير لبيب . ب ق -  

- 26710060100379

10 - دمج شركة كاميجيت لصناعة الملبس الجاهزة) شركة مندمجة( - في شركة كريستال فور ماكينك شيرتس 

كريستال فور ماكينك شيرتس)شركة دامجة( وبذلك يمحى القيد   شركة سبق قيدها برقم    55880 قيدت فى 

05-01-2012 برقم ايداع   508 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو للندماج

11 - الوطنية العربية للخدمات البترولية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    63195 قيدت فى 2013-01-06 

برقم ايداع   411 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 1- وضع الشركة تحت التصفية . 2- 

تعيين السيد / سامي امام كامل النحاس مصفى الشركة . 3- مهام المصفي وفقا للمادة 145 من القانون 159 لسنة 

1981 4- يجب ان يقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفية علي وجه الخصوص

12 - مرسال للستيراد والتصدير والشحن   شركة سبق قيدها برقم    103827 قيدت فى 26-03-2017 برقم 

ايداع   11200 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفيه ستة اشهر من تاريخ 

انتهاء المدة السابقة
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13 - المساعيد للملبس الجاهزة - محمد على محمد مسعود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    108351 قيدت 

فى 06-08-2017 برقم ايداع   27827 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 1- الموافقة على 

وضع الشركة تحت التصفية وذلك لسوء الحالة القتصادية 2- الموافقة على تعيين السيد/ لواء أ.ح/ على محمد 

على مسعود   مصفى للشركة أ - وفاء ما على الشركة من ديون ب - بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى 

او

14 - الصعيد الوطنيه للتجاره و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم    112777 قيدت فى 15-11-2017 برقم 

ايداع   44411 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفية لمدة سنة من تاريخ نهاية 

المدة السابقة تبدأ من 18 /05 /2022 حتى 17 /05 /2023

يظل استمرار المصفيان القانونيان للشركة بنفس الصلحيات

15 - ان سى تك للستشارات NC TECH   شركة سبق قيدها برقم    113185 قيدت فى 2017-11-23 

برقم ايداع   46092 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو السجل التجارى

16 - إكسبورتيام الدولية للتجارة والصناعة Exportium International   شركة سبق قيدها برقم    

125098 قيدت فى 17-09-2018 برقم ايداع   38684 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تمديد مدة التصفية لمدة سنتين من تاريخ 28 / 11 / 2021 الى تاريخ 28 / 11/  2023

17 - ميم ميديا MIM MEDIA   شركة سبق قيدها برقم    134949 قيدت فى 07-05-2019 برقم ايداع   

20020 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه وتتعيين محمود 

عبدالوهاب محمد احمد مصفى للشركة وتحدد مدة التصفية خلل ستة اشهر من تاريخ التأشير

18 - شركة ابوالهول للستثمار السياحى و العقارى   شركة سبق قيدها برقم    138768 قيدت فى 

26-08-2019 برقم ايداع   35025 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

19 - سكاى للغذية والمشروبات   شركة سبق قيدها برقم    143530 قيدت فى 09-12-2019 برقم ايداع   

52408 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب ومحو قيد الشركة من السجل التجاري

20 - شركة ميرسك ايجيبت للنقل البحرى ش0م0م - بنظام المناطق الحرة الخاصة   شركة سبق قيدها برقم    

144911 قيدت فى 30-09-1997 برقم ايداع   8046 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية لمدة عام  إعتبارأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري وتعيين الستاذ / مصطفى 

عيد إبراهيم الحارون مصفى للشركة

21 - ام تو او للبرمجيات الذكية M2O-AI ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    149324 قيدت فى 

20-05-2020 برقم ايداع   15594 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

22 - نوبيا للصناعات الورقيه Nubia Paper Processing - NPPC   شركة سبق قيدها برقم    

153881 قيدت فى 14-09-2020 برقم ايداع   31113 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

23 - شركه ريدسى كروزس لليخوت ش م م   شركة سبق قيدها برقم    160403 قيدت فى 2004-06-19 

برقم ايداع   7570 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين 

الدكتور / عبد المحسن عبد المنعم براده مصفي للشركه وتحدد مده التصفيه بثلث سنوات تبدأ من تاريخ التأشير 

في السجل التجاري

177 - اكسيوم للنشاءات Axiom construction   شركة سبق قيدها برقم    171241 قيدت فى 

25-08-2021 برقم ايداع   39241 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

178 - شركة بيج بن للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم    7343 قيدت فى 26-07-2001 برقم ايداع   

3906 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
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   Longevity Egypt For         General Contracting 24 - لونجيفتى ايجيبت للمقاولت العامة

شركة سبق قيدها برقم    164251 قيدت فى 31-03-2021 برقم ايداع   15271 وفى تاريخ  2022-12-01   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وتعيين السيد عبد ا حسني محمد رقم قومي 

29910230103572 مصفي 

وتكون مهامه كالتي  -

: وفاء ما علي الشركة من ديون

 - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

25 - وان سلوشن للتوريدات One Solution For Supplies   شركة سبق قيدها برقم    184307 قيدت 

فى 03-04-2022 برقم ايداع   21018 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو الفرع

26 - هريدي للتجارة والتوريدات Haridy for Trade and Supplies   شركة سبق قيدها برقم    

190757 قيدت فى 03-08-2022 برقم ايداع   47824 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفيه .

ثانيا: تعيين السيد / محمود احمد محمود هريدي مصفيا للشركة بل اجر .

ثالثا: تحديد مهام المصفي :-

27 - شركة السويس للرخام والجرانيت ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم    308258 قيدت فى 1997-10-08 

برقم ايداع   19756 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية والسير 

فى إجراءات تصفية الشركة - الموافقة علي ان تكون مده التصفية للشركة 6 أشهر - تعيين السيد/ أحمد مختار 

محمد المسماري 25410231500195 مصفيا  للسير فى إجراءات تصفية الشركة

28 - المصرية ويب تكنولوجي لخدمات التجارة اللكترونية المبتكرة AWT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

99680 قيدت فى 05-12-2016 برقم ايداع   39142 وفى تاريخ  03-12-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

29 - نسر الواحه للمن و الحراسه  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    100425 قيدت فى 2016-12-27 

برقم ايداع   42096 وفى تاريخ  03-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

30 - شمس الواحة للطاقة المتجددة   شركة سبق قيدها برقم    116379 قيدت فى 31-01-2018 برقم ايداع   

4928 وفى تاريخ  03-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

31 - السالميه للنشاءات   شركة سبق قيدها برقم    304045 قيدت فى 05-05-1997 برقم ايداع   8352 

وفى تاريخ  03-12-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد/وائل السيد محمد الدسوقى مصفيا  للشركة 

ويتولي سيادته إعتبارا  من تاريخ التاشير بالسجل التجارى كافة الختصاصات القانونية التي تمكنه من تصفية 

الشركة 

 وتتمثل إختصاصات المصفي فيما يلي :وفاء ما علي الشركة من ديون

32 - ديجيتال سوليوشنز   شركة سبق قيدها برقم    8396 قيدت فى 08-04-2002 برقم ايداع   1613 وفى 

تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة نهائيا ومحو قيد الشركة من السجل التجارى

33 - شركة الصباح العالمية للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم    15851 قيدت فى 18-07-2001 برقم 

ايداع   1584 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية من نهاية المدة السابقة والتي 

تنتهي فى2022/8/23 لمدة  سنة واحدة تنتهي في 22 / 08 / 2023

34 - صابلمنت شوب للمكملت الغذائيه The Supplement Shop   شركة سبق قيدها برقم    50584 

قيدت فى 22-12-2013 برقم ايداع   27572 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء 

الفرع

35 - جولدن تارجت للتسويق والستثمار العقارى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    61176 قيدت فى 

14-10-2012 برقم ايداع   21326 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائية وبالتالى محو قيد الشركة من السجل التجارى

36 - السورية لتجارة ماكينات الخياطه والجهزة المنزلية   شركة سبق قيدها برقم    67078 قيدت فى 

16-06-2013 برقم ايداع   13747 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد / جميل مصطفى الدرويش  مصفى للشركة على ان تكون مدة التصفية سنتين من تاريخ 

التاشير بالسجل التجارى
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37 - الشركة المصرية الفريقية للعبوات  AFROPACK  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    72872 قيدت 

فى 01-04-2014 برقم ايداع   7860 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة التصفية 

لمدة سنة ميلدية تبداء من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى

38 - كير سكان للفحوصات الطبية Care Scan   شركة سبق قيدها برقم    77227 قيدت فى 2014-10-21 

برقم ايداع   24930 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية و ايقاف اعمال وأنشطة 

الشركه وتعيين الستاذ / مصطفى مليجي عبدالعزيز السيد - رقم قومى 25701251700497 - - لنهاء 

إجراءات تصفية الشركه وجردها وتسليم كافه المستحقات ويقوم المصفي فور تعينه بجرد ما للشركه من أموال وما 

عليها من

39 - كايرو سولر فارم لمزارع الطاقة الشمسية   شركة سبق قيدها برقم    82927 قيدت فى 2015-05-18 

برقم ايداع   14123 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية واتخاذ 

اجراءات تصفيتها وانهاء وجودها القانونى نظرا لتوقفها تماما عن اى اعمال فعلية وعدم ممارسة اى نشاط فعلى 

من تاريخ التوقف فى 2016/10/31

40 - رويال فالى للسياحة   شركة سبق قيدها برقم    87123 قيدت فى 21-10-2015 برقم ايداع   29172 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

41 - رويال فالى للسياحة   شركة سبق قيدها برقم    87124 قيدت فى 21-10-2015 برقم ايداع   29173 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

42 - نوافكو لدارة المشروعات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    103218 قيدت فى 09-03-2017 برقم 

ايداع   9056 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة تصفية الشركة 1 سنة وذلك من 

تاريخ المدة المحددة سابقا والمؤشر بها في السجل التجاري للشركة لتنتهي في 25 / 6 / 2023

43 - بزنس سابلى هاب business supply hub   شركة سبق قيدها برقم    110342 قيدت فى 

04-10-2017 برقم ايداع   36632 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

44 - ارض المواهب Talent land   شركة سبق قيدها برقم    111705 قيدت فى 29-10-2017 برقم ايداع   

40966 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وعمل توقف نهائى 

للشركه نظرا لتحقيق خسائر تجاوز رأس المال الشركه وتم تغطيه موقف الشركه من حساب جارى أصحاب 

الحصص

 - تعيين السيده / عفاف احمد محمد عبيد نصفيه للشركه 

- مده التصفيه 6 أشهر من تاريخ التاشير

45 - ار.او.اى للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم    113110 قيدت فى 22-11-2017 برقم ايداع   

45824 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفيه - تعيين مصفى / 

محمود عبدالوهاب محمد احمد مصفى للشركة 28106260102999

46 - استثمار مصر للتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم    115077 قيدت فى 01-01-2018 برقم ايداع   

197 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

47 - تييم تورز team tours   شركة سبق قيدها برقم    122274 قيدت فى 20-06-2018 برقم ايداع   

26843 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وافق الشركاء على 

تعيين السيدة / إسراء زكى مصطفى كمصفى قانونى للشركة والموافقه على قيام المصفى بجميع العمال التى 

تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص : وفاء ما على الشركة من ديون ان وجدت

48 - توب إيجيبت لمعالجة مياة الشرب Top Egypt   شركة سبق قيدها برقم    122559 قيدت فى 

02-07-2018 برقم ايداع   28137 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل قررت الجمعية 

العامة غير العادية بالجماع الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية . قررت الجمعية العامة غير العادية 

بالجماع الموافقة على تعيين السيد/ عبدا سيد ابراهيم على حشيش كمصفي للشركة لتولي جميع إجراءات تصفية 

الشركة,

49 - أس بيلت As Built   شركة سبق قيدها برقم    130013 قيدت فى 13-01-2019 برقم ايداع   1736 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
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50 - سيجما كابيتال للستثمار و التطوير العقاري 

SIGMA CAPITAL REAL ESTATE DEVELOPMENT   شركة سبق قيدها برقم    132113 

قيدت فى 28-02-2019 برقم ايداع   9654 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية وإضافة عبارة "تحت التصفية" لسم الشركة.

 تعيين السيد / ماهر حسن ماهر فراج مصفي للشركة القيام باعمال التصفية و علي ان يقوم المصفي بالعمال التي 

تتقضيها التصفية و ملخصها 

1-وفاء ما علي الشركة

51 - قدرة للدارة والتسويق Quodrah   شركة سبق قيدها برقم    136083 قيدت فى 11-06-2019 برقم 

ايداع   24138 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

52 - مركز اليمن الطبى   شركة سبق قيدها برقم    142054 قيدت فى 06-11-2019 برقم ايداع   47066 

وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل مد اجل التصفية لمدة سنتين من 2022/2/10 الى 

2024/2/10

53 - المجرة لخدمات الستشارات Galaxy Consulting Services   شركة سبق قيدها برقم    154368 

قيدت فى 23-09-2020 برقم ايداع   32931 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية و تعيين السيد / أمير أحمد محمد الشلقامى مصفى للشركة – رقم قومى : 

25303300100535 – مصرى  و مهامه  تكون :

1-وفاء ما على الشركة من ديون 

2-بيع أصول و ممتلكات الشركة أمام القضاء و قبول الصلح و التحكيم

54 - توتال جروب لدارة وتشغيل الكافيتريات   شركة سبق قيدها برقم    164712 قيدت فى 2021-04-08 

برقم ايداع   16812 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل ان يتم وضع الشركة تحت التصفية 

اختياريا - تعيين السيد محمد ندا رجب السيد كمصفي قانوني بدون أجر

55 - كانافا لتصنيع الثاث CANAVA   شركة سبق قيدها برقم    166849 قيدت فى 11-10-2021 برقم 

ايداع   47651 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء الفرع

56 - الشركه المصريه لنشاءات الساحليه   شركة سبق قيدها برقم    291688 قيدت فى 10-10-1995 برقم 

ايداع   15012 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى 

لتصفية الشركة تصفية نهائية

57 - المصرية للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم    35 قيدت فى 09-02-1998 برقم ايداع   80 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية . تعيين السيد / محمد ابراهيم احمد 

محمود الحنفى مصفى للشركة مدة التصفية سته اشهر من تاريخ التأشير بالسجل التجارى .

58 - شركه الكرنك للتأجير التمويلى   شركة سبق قيدها برقم    1658 قيدت فى 02-02-1998 برقم ايداع   

69 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركة

59 - الدوائيه المصريه دوام   شركة سبق قيدها برقم    16149 قيدت فى 01-09-2005 برقم ايداع   12475 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل 1- وضع الشركة تحت التصفية اعتبارا من 31 / 10 / 

2022 - 2- تعيين الستاذ / جمال محمود رضوان عثمان - مصفى للشركة مدة تصفية الشركة سنة واحدة .

60 - شورى للسمنت   شركة سبق قيدها برقم    43793 قيدت فى 03-02-2010 برقم ايداع   2414 وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية علي أن تكون مدة التصفية لمدة سنة 

تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري .وتعيين الستاذ / احمد مبارك محمود على إبراهيم مصفي للشركة

61 - شركة تى حلوة للملبس T HALAWA )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    56913 قيدت فى 

29-02-2012 برقم ايداع   4520 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - وتكون مدة تصفية الشركة 6 شهور ) ستة اشهر ( من تاريخ القيد فى السجل التجارى - وتعيين السيد / 

عمرو محمد عصمت احمد حلوة - مصفى للشركة

62 - وليد عبد اللطيف صبحى عبد اللطيف و شريكة   شركة سبق قيدها برقم    69214 قيدت فى 

23-10-2013 برقم ايداع   22437 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركه
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63 - يو بى سى للطبع و النشر و التوزيع  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    72510 قيدت فى 

18-03-2014 برقم ايداع   6623 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

64 - استريم لدارة الفنادق والمنتجعات السياحية والمنشات الترفيهية Stream   شركة سبق قيدها برقم    

75820 قيدت فى 20-08-2014 برقم ايداع   19635 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

65 - انترناشيونال تريد للستثمار و التنمية العقارية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    76414 قيدت فى 

11-09-2014 برقم ايداع   21703 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين الستاذ / سيد كمال سيد محمد مصفى للشركة وتكون مهمته : وفاء ما على الشركة من ديون - بيع 

مال الشركة منقول او عقار بالمزاد العلنى - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

66 - مدينة العلوم العالمية لتشييد وتشغيل المدارس  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    78951 قيدت فى 

28-12-2014 برقم ايداع   31778 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتحديد مدة التصفية عام و 6 اشهر  تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري وتعيين السيد/ مدحت 

محمد يوسف احمد مصفي للشركة

67 - شركة ارك لين الهندسية ARCH LINE   شركة سبق قيدها برقم    94410 قيدت فى 2016-06-12 

برقم ايداع   18625 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب ومحو السجل التجارى

68 - نوتريشن كومباني NUTRITION COMPANY   شركة سبق قيدها برقم    102016 قيدت فى 

09-02-2017 برقم ايداع   5203 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية 

 -

تعين الستاذة / خلود سيد ابراهيم عبدا مصفيا قانونيا للشركة -على ان تكون مهامه القيام بجميع العمال التي 

تفتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص : 

1-وفاء ما على الشركة من ديون

69 - نوافكو لدارة المشروعات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    103218 قيدت فى 09-03-2017 برقم 

ايداع   9056 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية نهائية ومحو الشركة

70 - ديار ترك DIAR TURK )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104089 قيدت فى 2017-03-30 

برقم ايداع   11982 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركة من السجل التجارى

71 - نفيجيت NAVIGATE   شركة سبق قيدها برقم    108833 قيدت فى 17-08-2017 برقم ايداع   

29904 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية 

عامين تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري وتعيين السيد/ احمد محمد احمد غنيم مصفي للشركة

72 - أى أى سى مصر A A C EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    118064 قيدت فى 05-03-2018 برقم 

ايداع   10542 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل اعلن التصفية النهائية وبذلك يمحى قيد 

الشركة من السجل التجارى

73 - بهججة للنتاج الفنى   شركة سبق قيدها برقم    126154 قيدت فى 11-10-2018 برقم ايداع   42790 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنتان من تاريخ التأشير 

فى السجل التجارى

 - تعيين السيد/ محمد خالد عرنتس عوض مصفيا  للشركة - وتحديد مهامه طبقا للماده 145 من القانون 159 لسنة 

1981

74 - حمداوى للتجارة العامة   شركة سبق قيدها برقم    137926 قيدت فى 29-07-2019 برقم ايداع   

31502 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى القيد 

من السجل التجارى

75 - عالم فانكي Funky World   شركة سبق قيدها برقم    138548 قيدت فى 19-08-2019 برقم ايداع   

33924 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
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76 - هوى للدعاية والعلن HOI   شركة سبق قيدها برقم    143059 قيدت فى 28-11-2019 برقم ايداع   

50717 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيد الشركة 

من السجل التجارى

77 - الزمردة للكيماويات   شركة سبق قيدها برقم    161387 قيدت فى 07-02-2021 برقم ايداع   5979 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

تحديد مدة التصفية وافق الحاضرون بالجماع على تحديد مده التصفية سنه من تاريخ التاشير بالسجل التجارى 

تعيين مصفى للشركة وتحديد مهامه واتعابة وافق الحاضرون بالجماع على تعيين السيد / محمد احمد فرج

78 - لنسترز لتكنولوجيا المعلومات

  Lannisters Information Technology   شركة سبق قيدها برقم    191657 قيدت فى 

21-08-2022 برقم ايداع   52081 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية على أن تكون مدة التصفية سنة واحدة تبداء من تاريخ التأشير في السجل التجاري وتعيين السيد / كريم 

محمد فتحي امين محمد مصفي للشركة

79 - اوسبيخ للبرمجيات   شركة سبق قيدها برقم    192308 قيدت فى 31-08-2022 برقم ايداع   55080 

وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية عامين 

تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري وتعيين السيد/ كريم حسين فرغل عبد العزيز مصفي للشركة

80 - الهندسيه للتكييف الحديث   شركة سبق قيدها برقم    2804 قيدت فى 19-04-1999 برقم ايداع   1849 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل إعتماد تعيين مصفي للشركة  السيد/ فؤاد رضا فؤاد غالي ـ 

تحديد مدة تصفيه للشركة لمدة  سنه  من تاريخ التأشير بالسجل التجاري . تحديد أختصاصات المصفي طبقا  للمادة 

145من قانون الشركات وهي ـ أ ـ وفاء ما للشركة من ديون .

81 - الزراعات الدولية المتطورة ش م م   شركة سبق قيدها برقم    32424 قيدت فى 20-05-2008 برقم 

ايداع   10609 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

82 - شركة ونكوم ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    46249 قيدت فى 07-06-2010 برقم ايداع   12537 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تعيين مصفى :- 

الموافقة بالجماع علي تعيين السيد /شريف عادل عبد العزيز ابو العينين -مصفيا للشركة وتحديد مهامة طبقا  

للمادة 145 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وعلي وجه الخصوص مايلي:- 

1-وفاء ماعلي الشركة من ديون .

2-بيع ما

83 - جلوبال للملحة البحرية والتجارة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    65029 قيدت فى 2013-03-21 

برقم ايداع   6502 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل مد فترة التصفية لمدة ثمانية اعوام تبدا 

من تاريخ انتهاء المدة السابقة فى السجل التجارى من ) 2017/5/29 حتى تاريخ 2025/5/28 (

84 - اكس سبيس X Space   شركة سبق قيدها برقم    84517 قيدت فى 06-07-2015 برقم ايداع   

19349 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمده سنه وتعيين / 

محمد احمد عبد الخالق - مصفى للشركة

85 - شركة ايه زون للصناعات الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم    92918 قيدت فى 24-04-2016 برقم 

ايداع   13452 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة 3 سنوات تبدا من 

تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر عليها فى السجل التجارى

86 - لكستر مييك للهندسة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    105404 قيدت فى 10-05-2017 برقم ايداع   

16752 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

87 - الخليجي لتجارة قطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم    124855 قيدت فى 09-09-2018 برقم 

ايداع   37684 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة 3 سنوات تبدأ من 

تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر عليها فى السجل التجارى
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AFAQ For Catering And Restaurants  88 - شركة آفاق لدارة و تشغيل المطاعم

Management.   شركة سبق قيدها برقم    126227 قيدت فى 15-10-2018 برقم ايداع   43119 وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية -تعيين السيد / احمد محمد كامل 

السيد – الجنسية: مصري – تاريخ الميلد:24 /10 /1979 – رقم قومي:27910248800095 و السيد / ايمن 

عاصم إبراهيم عبدالعزيز – الجنسية: مصري – تاريخ الميلد:16 /07 /1967 – رقم قومي:

89 - إس تي تكنولوجي للتصالت و تكنولوجيا المعلومات S.T TECHNOLOGY   شركة سبق قيدها برقم    

131644 قيدت فى 19-02-2019 برقم ايداع   7954 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

90 - حسام الزهارنة وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    139726 قيدت فى 17-09-2019 برقم ايداع   

38611 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه على وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد/محمد مجدى محمود مصطفى مصفيا للشركة للقيام بأعمال التصفية على أن تكون مده التصفية فى خلل 

سنتين تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى على أن يقوم المصفى بجميع الجراءات الخاصة

91 - اس اف اكسبريس لتحصيل الفواتير       SF   EXPRESS   شركة سبق قيدها برقم    141708 قيدت 

فى 30-10-2019 برقم ايداع   45814 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

92 - مواسم هوليداى Mawasim Holiday   شركة سبق قيدها برقم    142026 قيدت فى 2019-11-05 

برقم ايداع   47008 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل أول : الموافقة على وضع الشركة 

تحت التصفية وتحديد أجل التصفية ستة أشهر من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية فى السجل التجارى 

.

ثانيا :- الموافقة على تعيين السيد / أحمد درويش شيبوب السيد  مصفى للشركة

93 - ذى شيفس فاكتورى للمطاعم The Chef`S Factory   شركة سبق قيدها برقم    144640 قيدت فى 

01-01-2020 برقم ايداع   13 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه - تحديد مده التصفيه لتكون 6 شهور من تاريخ التاشير بها في السجل التجاري

 - تعيين المحاسب القانوني / رامي فخري مصفيا للشركه

94 - جرين فيجن اتش ار للحاق العماله بالداخل GREEN VISION HR   شركة سبق قيدها برقم    

155319 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع   35949 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل 

مد مدة التصفية لمدة سنة ميلدية تبدأ من حيث انتهت المدة السابقة فى 13 / 9 / 2022 وتنتهى فى 12 / 9 / 

2023

95 - إستشارية نور الهندسية   شركة سبق قيدها برقم    159781 قيدت فى 05-01-2021 برقم ايداع   434 

وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو القيد بالسجل التجارى

96 - برو جاس لتركيب وصيانة محطات الغاز الطبيعى PROGAS   شركة سبق قيدها برقم    160312 

قيدت فى 17-01-2021 برقم ايداع   2252 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة 

على وضع الشركة تحت التصفية والتوقف النهائى عن النشاط نظرا للظروف القتصادية وتسليم البطاقة الضريبيه 

لماموريه ضرائب الشركات المساهمه 2. الموافقة على تعيين  السيد / تامر محمود ابراهيم عبد السلم  مصفيا 

ويحمل رقم قومى

97 - بلومى سوليوشنز BLOOMY SOLUTIONS   شركة سبق قيدها برقم    161071 قيدت فى 

02-02-2021 برقم ايداع   4771 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية 

- تعيين السيد / مراد علي علي احمد مصفي للشركة رقم قومي / 27906241402151

 - تحديد مدة التصفية 6 أشهر

98 - أم تى إس للتجارة والتوريداتMTS   شركة سبق قيدها برقم    161691 قيدت فى 14-02-2021 برقم 

ايداع   7031 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وتحديد مدة 

التصفيه سنه تبدا من تاريخ التاشير في السجل التجاري

 - تعيين الستاذ/ حازم عادل فتحي ابراهيم  رقم قومي) 28409010101779 ()مصفي للشركة(

99 - يونيون للصيانة و خدمات الصلح)د.يونيون(   شركة سبق قيدها برقم    175911 قيدت فى 

15-11-2021 برقم ايداع   54458 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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100 - اصبح اسم الشركه اوراسكوم للتدريب والتكنولوجيا ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    5441 قيدت فى 

26-06-2000 برقم ايداع   3426 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد / حسن 

عبدا على - رقم قومى 25611272800034 - مصفى للشركة - بدل من السيد / امين لبيب امين و مد مدة 

التصفية 3 سنوات من تاريخ انتهاء المدة السابقة

101 - شركة تام للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    59534 قيدت فى 16-07-2012 برقم ايداع   14958 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لعدم رغبة الشركاء فى 

استمرارية الشركة - السير فى اجراءات التصفية وتعيين السيد / طارق احمد فؤاد الجمال رقم قومى 

26611190104572 مصفي للشركة ويتقاضى مبلغ 5000 جنيه مصرى اتعاب

102 - شركه رويال تريد للتجاره الستثمارات العقاريه و السياحيه   شركة سبق قيدها برقم    113256 قيدت 

فى 14-05-1997 برقم ايداع   5382 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل 1- وضع الشركة 

تحت التصفية.2- تحديد مدة التصفية في خلل عام من تاريخ التاشير في السجل التجاري . 3- تعيين السيد / 

شريف محمد حسنى محمد السيد مصفيا للشركة  بدون اتعاب وتكون مهامه التي : أ – وفاء ما علي الشركة من 

ديون .

103 - عمو خليل   شركة سبق قيدها برقم    115257 قيدت فى 04-01-2018 برقم ايداع   897 وفى تاريخ  

07-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة وشطبها من السجل التجارى

104 - تتبيلة للمطاعم وتقديم وتجهيز المأكولت والتيك أواي   شركة سبق قيدها برقم    115257 قيدت فى 

04-01-2018 برقم ايداع   897 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة 

وشطبها من السجل التجارى

105 - ايدونيوس IDONEOUS   شركة سبق قيدها برقم    115996 قيدت فى 22-01-2018 برقم ايداع   

3524 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعين السيد / محمد 

احمد حمدى عبد العزيز العشرى مصفيا للشركة - تم تحديد مدة التصفية لمدة 12 شهرا تبدأ من تاريخ التاشير 

بوضع الشركه تحت التصفيه فى السجل التجارى

106 - ميدل ايست ستيل لتشكيل وتشغيل وتجارة المعادن بالجملة Middle East Steel   شركة سبق قيدها 

برقم    116832 قيدت فى 08-02-2018 برقم ايداع   6502 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب 

السجل 1- وضع الشركة تحت التصفية  .

2- تعيين الستاذ رامز رشيد ابو سنون - سورى الجنسية 012686902 مصفيا للشركة .

3- تحديد 6 اشهر لتصفية الشركة .

107 - ديجيتال أبس للتطبيقات والبرمجيات Digital Apps   شركة سبق قيدها برقم    120946 قيدت فى 

10-05-2018 برقم ايداع   21268 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة 

لنتهاء اعمال التصفية

108 - أو آند إتش ان جروب O and H.N Group   شركة سبق قيدها برقم    131369 قيدت فى 

12-02-2019 برقم ايداع   6739 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

109 - أعمال جروب للبرمجيات والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    132920 قيدت فى 

18-03-2019 برقم ايداع   12506 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد/ وليد رمزي عبدالعزيز عبدالحميد مصفيا للشركة والترخيص له بمهام التصفية التية 

أ -بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او باي طريقة كامل او مجزءا - 

ب -وفاء ما علي الشركة من

110 - الحسامي لتجارة الجملة والتجزئة   شركة سبق قيدها برقم    142781 قيدت فى 24-11-2019 برقم 

ايداع   49657 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد 

/ حسام جمال رشدى  ) مواليد 1992/12/20(  كمصفى للشركة

111 - اس جي ام تريد SGM Trade   شركة سبق قيدها برقم    156760 قيدت فى 08-11-2020 برقم 

ايداع   40937 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب قيد الشركة من السجل التجارى
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112 - كورليوني للمطابخ التجارية Corleone For Commercial Kitchens   شركة سبق قيدها برقم    

158194 قيدت فى 08-12-2020 برقم ايداع   46294 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ ميشيل عبد الملك جريس عبد الملك مصفي بدون أتعاب ومهامه 

تكون طبقا للمادة 145 من القانون 159 لسنة 1981 وهي:-

- وفاء ما علي الشركة من ديون

- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

113 - كيدو بلنت KIDO PLANET   شركة سبق قيدها برقم    159281 قيدت فى 24-12-2020 برقم 

ايداع   49731 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

114 - عمرو سلمه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    160245 قيدت فى 14-01-2021 برقم ايداع   

2041 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين حكمت السيد 

محمود العشرى - مصفى للشركة يحمل رقم قومى - 27501091203945 - مدة التصفية ) سنة ( تبدا من 

تاريخ التاشير بالسجل التجارى

115 - كار اوتو ريكافرى Car auto recovery   شركة سبق قيدها برقم    163727 قيدت فى 

22-03-2021 برقم ايداع   13647 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعين السيد / محمد عبدالحكم عبدالعظيم مصفيا للشركة - تم تحديد مدة التصفية لمدة 12 شهرا تبدأ من 

تاريخ التاشير بوضع الشركه تحت التصفيه فى السجل التجارى

116 - مجموعة التراث الشرقي للستثمار - ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    167825 قيدت فى 

22-06-2021 برقم ايداع   28531 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

117 - محمد جهاد فاروق الفيومى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    177082 قيدت فى 01-12-2021 برقم 

ايداع   58012 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة بالسجل التجارى

118 - جيسكو للتسويق العقاري Jesco for Real Estate Marketing   شركة سبق قيدها برقم    

186274 قيدت فى 09-05-2022 برقم ايداع   26824 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ / اسامة رشوان محمد بكر 27311850104998 مصرى - 

والستاذة / دنيا عادل حسني 29601230102786 مصرية - و الستاذة / علياء عزت ابو الوفا مصفيين 

للشركة ) مجتمعين او منفردين (

119 - اسبا للمشروعات السياحيه والفنادق العائمه ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم    317396 قيدت فى 

13-10-1998 برقم ايداع   18119 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية سته 

سنوات تبدأ من نهاية المدة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى) من 14 / 4 / 2018 الى 13 / 4 / 2024 (

120 - شركه اسكندريه للتصنيع الزراعي ALEX GET ش م م   شركة سبق قيدها برقم    10648 قيدت فى 

23-12-2003 برقم ايداع   7426 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة تصفية 

الشركة علي ان تكون مدة التصفية الجديدة سنه قابله للتجديد تبدأ من تاريخ انتهاء المده السابقة المؤشر بها في 

السجل التجاري

121 - محمد عمار احمد نعسانى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    20957 قيدت فى 31-10-2006 برقم 

ايداع   16515 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية 

ومحو قيدها من السجل التجارى

122 - يارا فارم لتجارة وتوزيع الدوية والمستلزمات الطبية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    34106 قيدت 

فى 12-08-2008 برقم ايداع   17682 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائية وبالتالى محو السجل التجارى

123 - ايه جى اى للستشارات والتدريب .ش . ذ . م . م   شركة سبق قيدها برقم    45147 قيدت فى 

11-04-2010 برقم ايداع   7648 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفيه - تعيين الستاذ/ احمد مصطفى كامل مصفى للشركة 

- على ان تكون مدة تصفية الشركة سنه من تاريخ التأشير بالسجل التجارى
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124 - اليكس ليمتد للتجارة والتوزيع  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    54020 قيدت فى 2011-09-21 

برقم ايداع   17640 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة سنة من تاريخ 

نهاية المدة السابقة تبدا من 2022/6/22 حتى 2023/6/21 - يظل استمرار المصفيان القانونيان للشركة بنفس 

الصلحيات

125 - ايه زون للتجارةA Zone for Trade   شركة سبق قيدها برقم    84015 قيدت فى 2015-06-15 

برقم ايداع   17402 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة 3 سنوات تبدأ 

من تاريخ انتهاء المدة السابقة المنشر عليها فى السجل التجارى

Sun Flower for Renewable Energy and 126 - صن فلور للطاقة المتجددة و النظمة اللكترونية

Electronic Systems  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    87503 قيدت فى 03-11-2015 برقم ايداع   

31318 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / 

عصام عبد الكريم حامد متولى مصفي للشركة  على ان تكون مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

127 - فور ووركس للدعاية و العلن 4WORKS   شركة سبق قيدها برقم    91123 قيدت فى 

25-02-2016 برقم ايداع   6484 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد/ المير حسن عبد المنعم عبد القادر فياض - مواليد 9/ 10 /1979- القاهرة -مصرى -  

مصفيا  للشركة رقم قومى 27910090101933

128 - شركة بي ام او جروب PMO group   شركة سبق قيدها برقم    97126 قيدت فى 2016-09-19 

برقم ايداع   28658 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية 

نهائية

129 - ايجيبت بيراميدز بريزوم انترتيمنت للمشروعات السياحية والستثمارية   شركة سبق قيدها برقم    

97636 قيدت فى 09-10-2016 برقم ايداع   30609 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين السيد / أسامة وجيه عزت - المحاسب – مصري الجنسية – رقم قومي )26601300100351( 

كمصفى للشركة

   FOUR LINK TRADING AND DISTRIBUTION             130 - فور لينك للتجارة والتوزيع

شركة سبق قيدها برقم    107540 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع   24978 وفى تاريخ  2022-12-08   

تم محو - شطب السجل أول  : النظر فى وضع الشركة تحت التصفية - تمت الموافقة باجماع السادة الشركاء 

بوضع الشركة تحت التصفية ثانيا  : النظر فى تعيين المصفى . تم تعيين السيد/ محمد علي محمد سويلم مصفي 

للشركة وتحديد اختصاصاته طبقا  لحكم المادة 145

131 - ليدى روز للتصنيع والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    109381 قيدت فى 06-09-2017 برقم ايداع   

32524 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل 1 - وضع الشركة تحت التصفية . 2- تعيين السيد 

/ عثمان محمد خير المصرى مصفى للشركة . جواز سفر N012503423 سورى 23 / 7 / 1979 . ووفاء ما 

على الشركة من ديون وبيع مال الشركة منقول او عقارا باية طريقة وتمثيل الشركة امام القضاء وجميع

INTEGRATED GOLF& 132 - المقاولت المتكاملة لعمال الجولف و البنية التحتية

INFRASTRUCTURE CONTRACTING CO    شركة سبق قيدها برقم    114249 قيدت فى 

18-12-2017 برقم ايداع   50098 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفيه - تعيين الستاذ/ تامر محمد بدير السيد الطوخى للشركة - على ان تكون مدة تصفية الشركة نهائيا سنه من 

تاريخ التأشير بالسجل التجارى

133 - كليك ترافل . كوم للتسويق اللكتروني Click Travel . Com   شركة سبق قيدها برقم    122784 

قيدت فى 09-07-2018 برقم ايداع   29270 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية من تاريخ الجمعية - 

تعيين السيد / احمد شعبان محمد رزيق –مواليد القاهرة في 1980/1/25 رقم قومي 28001250101653

مصفي للشركة
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134 - ليكرا تكس لتجاره القمشه   شركة سبق قيدها برقم    135451 قيدت فى 21-05-2019 برقم ايداع   

21898 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين المصفى 

السيد / عبد الرحمن مصطفى المسلتى N012372239 - مدة التصفية هى ستة اشهر من تاريخ التأشير فى 

السجل التجارى

135 - سعيد السيد البسطويسي وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    139345 قيدت فى 08-09-2019 برقم 

ايداع   37135 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل تحديد مهام المصفي 

: وفاء ما علي الشركة من ديون 

- استيفاء ما للشركة من حقوق لدي الغير - 

تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم - 

بيع مال الشركة منقول او عقارا

136 - إنسايت للتصدير Insight for Export   شركة سبق قيدها برقم    145515 قيدت فى 2020-01-19 

برقم ايداع   2537 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

137 - رؤوس للنتاج الحيوانى ROOS   شركة سبق قيدها برقم    152465 قيدت فى 18-08-2020 برقم 

ايداع   26338 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد 

/ كريم هشام عبد المنعم مصفي للشركة ومهامه - وهي 1- وفاء ما علي الشركة من ديون 

2- بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخري ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي علي 

إجراء

138 - حلول العمال المتكاملة للتكنولوجيا والميديا IBS FOR MEDIA & TECHNOLOGY   شركة 

سبق قيدها برقم    155782 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع   37602 وفى تاريخ  08-12-2022   تم 

محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذ/ عزت عبدالموجود احمد شحاتة  - مصفى 

للشركة - بدون اتعاب

139 - صالح محمد على عبد الرحمن و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    159305 قيدت فى 2020-12-24 

برقم ايداع   49755 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

140 - نوفيل للتجهيزات الطبية             Novel For Medical Equipment   شركة سبق قيدها برقم    

160496 قيدت فى 20-01-2021 برقم ايداع   2996 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركه تحت التصفية وتعيين الستاذ / حسام الدين لطفي محمد حسين مصفي وتحدد مدة التصفيه بواقع 

سنتين تبدا من تاريخ التأشير فى السجل التجارى للشركه

141 - بناة العاصمة للمبانى الحديثة   شركة سبق قيدها برقم    163858 قيدت فى 23-03-2021 برقم ايداع   

13958 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل أول : الموافقة بالجماع على  وضع الشركه تحت 

التصفيه واتخاذ الجراءات اللزمه لذلك . ثانيا - الموافقه على ان تكون مده التصفيه  سنتان من تاريخ التاشير 

بالسجل التجارى . ثالثا:- الموافقه على  تعيين

142 - جى دى ام انترتينمنت ميديا J D M Entertainment Media   شركة سبق قيدها برقم    83623 

قيدت فى 02-06-2015 برقم ايداع   15938 وفى تاريخ  10-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة 

علي وضع الشركة تحت التصفية وتعين السيد الستاذ/ كريم شلبي عبدالرازق شلبي مصفيا  للشركة بأتعاب وقدرها 

)3000( جنيها  مصري فقط لغير وتنتهي سلطة إدارة الشركة بتعين المصفي ولينتهي عمل المصفي بوفاة 

الشركاء أو أشهار إفلس

143 - إيطال كير ITAL CARE   شركة سبق قيدها برقم    132206 قيدت فى 03-03-2019 برقم ايداع   

9926 وفى تاريخ  10-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

 -  تعيين السيد /خالد حلمي عبدالحميد محمد الخصوصي مصفيا  للشركة 27601151303299 - ويتولى سيادته 

اعتبارا من يوم 24 /11 /2022 كافة الختصاصات القانونية التي تمكنه من تصفيه الشركة

144 - عكوره تكس للتجاره )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    146844 قيدت فى 12-02-2020 برقم ايداع   

6882 وفى تاريخ  10-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / حسام 

جمال رشدى بسيونى مواليد 20 / 12 / 1992 رقم قومى 29212200101576 كمصفى للشركة ويقوم بجميع 

العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص : وفاء ما على الشركة من ديون
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145 - محمود احمد محمد حمد الفقى وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    171647 قيدت فى 2021-09-01 

برقم ايداع   40648 وفى تاريخ  10-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد / محمود احمد محمد حمد الفقي رقم قومي 28809071600296 مصفيا للشركة للقيام بأعمال التصفية 

على ان تكون مدة التصفية فى خلل عام تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى على ان يقوم المصفى

146 - محمود احمد محمد حمد الفقي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    174295 قيدت فى 2021-10-19 

برقم ايداع   49295 وفى تاريخ  10-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد / محمود احمد محمد حمد الفقي رقم قومي 28809071600296 مصفيا للشركة للقيام بأعمال التصفية 

على ان تكون مدة التصفية فى خلل عام تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى على ان يقوم المصفى

147 - محمود احمد محمد حمد الفقى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    177596 قيدت فى 2021-12-12 

برقم ايداع   59996 وفى تاريخ  10-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد / محمود احمد محمد حمد الفقي رقم قومي 28809071600296 مصفيا للشركة للقيام بأعمال التصفية 

على ان تكون مدة التصفية فى خلل عام تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى على ان يقوم المصفى

148 - ب المهندس للمنتجات الورقيه ) حسين محمود احمد فوده وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم    2470 

قيدت فى 10-06-1999 برقم ايداع   482 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من 

السجل

149 - تريز كومبانى مطعم الديوان ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم    19679 قيدت فى 2006-07-19 

برقم ايداع   10808 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل مد فترة التصفية لمدة ) خمس سنوات 

( من تاريخ انتهاء الفترة السابقة المؤشر بها فى السجل التجارى فى 2019/10/15

150 - تي السواح T.EL SAWAH )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    68738 قيدت فى 2013-09-22 

برقم ايداع   23105 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

 - تعيين السيد / طارق علي حسن السواح مصفي قانونى للشركة رقم قومي 274032901019555 - وتحدد 

صلحياته كالتي : متابعة إجراءات شهر التصفيه في السجل التجارى -

151 - كرشلسKershless )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    80169 قيدت فى 12-02-2015 برقم 

ايداع   3830 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تمت الموافقة على محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

152 - شركة ابو حمد جلوبكس للتجارة والستيراد   شركة سبق قيدها برقم    90213 قيدت فى 2016-01-28 

برقم ايداع   2699 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل وافق الحاضرون بالجماع على وضع 

الشركة تحت التصفية, وتعيين السيد / أحمد أبو حمد عطيه مصفيا للشركة وتحديد مهامه طبقا للمادة 145 من 

القانون 159 لسنة 1981 كالتالي : 

1 ـ وفاء ما على الشركة من ديون.

2 ـ بيع مال الشركة منقول أو

153 - شركة ام ام تريدينج   شركة سبق قيدها برقم    91139 قيدت فى 28-02-2016 برقم ايداع   6536 

وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

154 - شروق العين للتجارة والتوريدات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104086 قيدت فى 

30-03-2017 برقم ايداع   11979 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعين السيد /رامي رمضان عبد الستار عسكر مصفي للشركة وتحديد مدة التصفية سنة ونصف تبدا من 

تاريخ التاشير في السجل التجاري

206 - ان يور شو IN YOUR SHOE   شركة سبق قيدها برقم    133005 قيدت فى 19-03-2019 برقم 

ايداع   12748 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد 

/ محمد عاطف رشدى مصفيا قومى رقم / 29011210101277 مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التأشير 

بالسجل التجارى
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155 - الشركه العالميه لصناعه و تعبئه مسحضرات التجميل   شركة سبق قيدها برقم    108409 قيدت فى 

07-08-2017 برقم ايداع   28098 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد / 

مصطفى محمد عبدالمنعم حسين مصفى للشركة العالميه لصناعه وتعبئه مستحضرات التجميل ش م م وعلى ان 

يقوم المصفى القانونى بمهامه وفقا لنص المادة 145 من القانون 159 لسنه 1981 , وللمصفى حق تمثيل الشركة 

امام كافه الجهات

156 - تامر محمد ممدوح مصطفى على العشري وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    109386 قيدت فى 

06-09-2017 برقم ايداع   32581 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة 

سنه تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المؤشر بها بالسجل التجارى

157 - اوفزا OVZA   شركة سبق قيدها برقم    115048 قيدت فى 01-01-2018 برقم ايداع   116 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيد الشركة من السجل 

التجارى

158 - مسار للتسويق اللكترونى MASAR   شركة سبق قيدها برقم    132031 قيدت فى 2019-02-27 

برقم ايداع   9385 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل -الموافقة على وضع الشركة تحت 

التصفية – وذلـك في خلل 12 شهـر – من تاريخ التأشير بالسجل التجاري وتعيين السيد / مصطفي احمد عبد 

القادر سالم – كمصفـي للشركـة

159 - بغداد للمشروعات والمقاولت الكهروميكانيكيه   شركة سبق قيدها برقم    142522 قيدت فى 

18-11-2019 برقم ايداع   48792 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد عامر ابو بكر ابو الوفا مصفى للشركة على ان تكون مده التصفية 6 اشهر تبدأ من تاريخ 

التأشير يالسجل التجارى

160 - ديكوريفيا للتصميمات و الديكورات DECORIVIA   شركة سبق قيدها برقم    145370 قيدت فى 

15-01-2020 برقم ايداع   2095 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية لمده سنتين من تاريخ التأشير وتعيين / سماح عبد الكريم احمد يوسف - مصفية للشركة

161 - ماجيكس للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم    149649 قيدت فى 11-06-2020 برقم ايداع   

16932 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على  ان تكون  مدة  

التصفية سنتان من  تاريخ  التأشيرة  في  السجل التجاري  وتعيين  السيد / محمد  محمد  سعد  مصفى  للشركة

162 - روباك لصناعة البلستيك Rawpack   شركة سبق قيدها برقم    153617 قيدت فى 2021-01-26 

برقم ايداع   4137 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

163 - ترانسفورمرز فرايت Transformers Freight   شركة سبق قيدها برقم    154771 قيدت فى 

30-09-2020 برقم ايداع   34071 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل - تعيين السيد / 

سعيد يحى مصطفى محمود مصفيا للشركة

164 - ريبير للمقاولت العامة REPAIR GENERAL CONTRACTING   شركة سبق قيدها برقم    

155520 قيدت فى 15-10-2020 برقم ايداع   36719 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية لتكون سنة تبدأ من تاريخ التاشير بالتصفية في السجل التجاري 

وتعيين السيد\ اسلم سامي سيد علي مصفي للشركة 

6

165 - بيدج وان للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم    158156 قيدت فى 07-12-2020 برقم ايداع   

46156 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وتعيين السيد / 

محمود السيد احمد محمد مصفى للشركة باتعاب )2000( جنيه مصري - تكون مدة التصفية ) 6 اشهر ( تبدا من 

تاريخ التاشير بالسجل التجارى

166 - مصطفى ماهر عبدالمقصود وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    160489 قيدت فى 2021-01-20 

برقم ايداع   2989 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

السيد / مصطفى ماهر عبد المقصود مصفى للشركة - مدة التصفية سنه تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
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THE VR         GAME MANAGEMENT               )167 - ذا فى أر جيم مانجمنت )فى.أر.جى.أم

COMPANY     شركة سبق قيدها برقم    166992 قيدت فى 06-06-2021 برقم ايداع   25218 وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد/ رامى طاهر مكرم 

نجيب ميخائيل - مصفى للشركة وتحديد أتعابه بمبلغ 5000 جنيه ) خمسة الف جنيه مصرى لغير (

168 - ايه ان للستشارات التجارية   شركة سبق قيدها برقم    173452 قيدت فى 03-10-2021 برقم ايداع   

46363 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركة لنتهاء التصفية ومحو قيد السجل 

التجارى

169 - شور للنظمة والستشارات   شركة سبق قيدها برقم    179360 قيدت فى 11-01-2022 برقم ايداع   

1560 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة التصفية 

بسنة وتعيين السيد/مصطفي لبيب حسني زكي مصفي للشركة

170 - صمود السعودية للنشاءات وادارة المشروعات الصناعية SOMOUD LIMITED CO   شركة سبق 

قيدها برقم    121683 قيدت فى 31-05-2018 برقم ايداع   24334 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - 

شطب السجل مد وتجديد مدة تصفية الشركة سنة اضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة والتأشير بفحوى هذا 

القرار بالسجل التجاري

171 - بيزنس سوفت Business Soft   شركة سبق قيدها برقم    130434 قيدت فى 22-01-2019 برقم 

ايداع   3412 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

172 - الجدعان لستصلح وزراعة الراضى   شركة سبق قيدها برقم    130706 قيدت فى 2019-01-29 

برقم ايداع   4340 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل يتم وضع الشركه تحت التصفية

تعيين الستاذ/خالد يوسف أحمد عبدالقادر رقم قومي 28211063200219كمصفي للشركه وجميع الجراءات 

المتعلقة بالشركه وتصفيتها

تم تحديد مده التصفيه6شهور من تاريخ التأشير في السجل التجاري

173 - تيلي بلس  TELE PLUS   شركة سبق قيدها برقم    141688 قيدت فى 30-10-2019 برقم ايداع   

45794 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

 -تعيين السيد :ضياء امين سيد عبدالعليم شديد مصفى للشركة رقم قومى 28704271402212 وتكون 

اختصاصاته كما يلى:-

تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم 

-

174 - البيت لعمال الديكور والمقاولت

                 AL Bait For Decorations And Construction   شركة سبق قيدها برقم    147548 

قيدت فى 26-02-2020 برقم ايداع   9248 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية 

الشركة تصفية نهائية ومحو قيدها من السجل التجارى

175 - ايه ار ام لخدمات السيارات 

ARM FOR CAR SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    163677 قيدت فى 22-03-2021 برقم 

ايداع   13437 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد 

الستاذ / محمد عبد الفتاح عبد العزيز طه - مصفى للشركة - تاريخ الميلد 1983/3/16 - رقم قومى 

28303161302455 - مدة التصفية سنة تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

176 - بودو للتجارة والتوزيع Pudo   شركة سبق قيدها برقم    166026 قيدت فى 17-05-2021 برقم 

ايداع   21576 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - مدة 

التصفية سنتين ميلدية تبدأ من تاريخ التأشير فى السجل التجارى ويجوز تجديدها بموافقة الجمعية العامة للشركة

179 - مونرول إيجيبت للتصنيع )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    54434 قيدت فى 13-10-2011 برقم 

ايداع   19389 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد 

/ محمد جلل محمد عبدالواحد ـــ مصري الجنسية ــــمواليد 1963/12/22 ـــ بطاقة رقم قومي رقم 

26312220100332  كمصفى للشركة
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180 - شركة اينوبيتا فور للهندسة والتجارة   InnoBeta4   شركة سبق قيدها برقم    63746 قيدت فى 

30-01-2013 برقم ايداع   2282 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركة لنتهاء 

التصفية ومحو قيد السجل التجارى

181 - إنشاء للمقاولت  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    64026 قيدت فى 11-02-2013 برقم ايداع   

3245 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

182 - الشركه العربيه الحديثه لصناعه الخشاب - متين   شركة سبق قيدها برقم    85431 قيدت فى 

01-03-1990 برقم ايداع   1760 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة 

عامين من 2022/10/11 الى 2024/10/10

183 - ايس بلومز ICE BLOOMS   شركة سبق قيدها برقم    90116 قيدت فى 26-01-2016 برقم ايداع   

2676 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

184 - جي تي إي للتسويق السياحى   شركة سبق قيدها برقم    92452 قيدت فى 07-04-2016 برقم ايداع   

11815 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيد الشركة 

من السجل التجارى نهائيا

185 - شركة اورو لخلط و تعبئة و توزيع المنظفات الصناعية   شركة سبق قيدها برقم    99489 قيدت فى 

07-10-2019 برقم ايداع   41970 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

186 - روز فالى للمنتجعات السياحية   شركة سبق قيدها برقم    104334 قيدت فى 06-04-2017 برقم ايداع   

12908 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعين مصفى لها 

وتحديد مهمته ومده التصفية . تمت الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / محمود السعيد السيد 

عيد  ورقم قومي 27102010202298  مصفيا لها - ومهامه تكون : وفاء ما علي الشركة من ديون

187 - شركة نوفاصول Novasol   شركة سبق قيدها برقم    106948 قيدت فى 20-06-2017 برقم ايداع   

22380 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل بوضع الشركة تحت التصفية,

  تعيين السيدة / أيه طارق محمد عبد العظيم مصفيا للشركة وتحديد أتعابها.  مدة التصفية سنتين من تاريخ التاشير 

في السجل التجاري

188 - ارقام للتجارة اللكترونية )الدكانة(   شركة سبق قيدها برقم    113195 قيدت فى 23-11-2017 برقم 

ايداع   46103 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل اعلن التصفية النهائية وبذلك يمحى قيد 

الشركة من السجل التجارى

189 - السرة للستشارات   شركة سبق قيدها برقم    113351 قيدت فى 28-11-2017 برقم ايداع   

46778 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

190 - السورية الحديثة لتجارة القمشة   شركة سبق قيدها برقم    116612 قيدت فى 05-02-2018 برقم 

ايداع   5714 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

191 - سكشن للنشاءات Section For Constructions   شركة سبق قيدها برقم    124344 قيدت فى 

19-08-2018 برقم ايداع   35571 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل 1- الموافقة على 

وضع الشركة تحت التصفية 2- وتم تعيين السيد اسامة محمود عباس محمود  مصفى . مع تمكين سيادتة من القيام 

بدورة كمصفى للشركة وفقا للمادة رقم 145 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولئحتة التنفيذية وله فى 

هذا الخصوص

192 - هيفين لتجارة الجملة والتجزئة HEAVEN   شركة سبق قيدها برقم    133215 قيدت فى 

24-03-2019 برقم ايداع   13585 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل -  وضع الشركة 

تحت التصفية .

2- تعيين السيد / محمد سعيد رشدي بسيوني  )مواليد11 /04 /1990 (  كمصفى للشركة ويقوم بجميع العمال 

التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :  - وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول

193 - الهندى للمقاولت العامة والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    134328 قيدت فى 

16-04-2019 برقم ايداع   17628 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

194 - الكويتية الردنية للخدمات اللوجستيه   شركة سبق قيدها برقم    141203 قيدت فى 20-10-2019 برقم 

ايداع   43956 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - وتعيين 

الستاذة / ابرار نعمان إبراهيم محمد - رقم قومى 289120668800104 - كمصفى للشركة
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195 - بيكوريل للهندسة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    150875 قيدت فى 12-07-2020 برقم ايداع   

20557 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / 

مجدى محمود محمد البنان مصيفا  للشركة

196 - جرين فيجن اتش ار للحاق العماله بالداخل GREEN VISION HR   شركة سبق قيدها برقم    

155319 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع   35949 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل 

محو قيد الشركة من السجل التجارى

197 - تراك إى اتش ام لنظمة المراقبه Track A.H.M   شركة سبق قيدها برقم    172973 قيدت فى 

26-09-2021 برقم ايداع   44933 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

198 - شركه رحاب اكتوبر للستثمار العقاري ش م م   شركة سبق قيدها برقم    6804 قيدت فى 

11-01-2005 برقم ايداع   95 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية سنتان 

تبدا من 14 / 12 / 2022

199 - الشركه المصريه الولي لخدمات الموارد البشريه   شركة سبق قيدها برقم    8207 قيدت فى 

14-02-2002 برقم ايداع   929 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تحديد مدة التصفية للشركة 3 سنوات ميلدية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التأشير باسم المصفى فى 

السجل التجارى - تعيين السيد/ محمد سعيد محمود ابراهيم كمصفى للشركة واعتبار القوائم الماليه

200 - العالميه للتاجير التمويلي ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    33992 قيدت فى 22-08-2001 برقم 

ايداع   4413 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

201 - إجادة لدارة المنشأت 

Ijada Facility Management LLC   شركة سبق قيدها برقم    73102 قيدت فى 10-04-2014 برقم 

ايداع   8832 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل التصفية النهائية للشركة ومحو قيدها من 

السجل التجاري

202 - الناقل لخدمات الشحن   شركة سبق قيدها برقم    93348 قيدت فى 09-05-2016 برقم ايداع   

14845 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يمحى قيد 

الشركة من السجل التجارى

203 - ايه أس أس للتجارة والتصدير A.S.S For Trading and Export   شركة سبق قيدها برقم    

114251 قيدت فى 18-12-2017 برقم ايداع   50100 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل 

محو القيد من السجل التجارى

204 - الخليجي لتجارة قطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم    124855 قيدت فى 09-09-2018 برقم 

ايداع   37684 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

205 - بطرس بشاي بسالي وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    130792 قيدت فى 30-01-2019 برقم ايداع   

4667 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية- تعيين السيد/ .جوزيف 

برتوس الياس رقم قومى 28010040102877 مصفى الشركة.

مدة التصفية سنة ونص من تاريخ التأشير فى السجل التجارى- تحديد مهام المصفى وهى:-

وفاء ما على الشركة من ديون.

207 - كاريكاز للتصميم الداخلي والخارجي والديكور Caricaz, Interior, Exterior & Decor   شركة 

سبق قيدها برقم    138198 قيدت فى 04-08-2019 برقم ايداع   32638 وفى تاريخ  14-12-2022   تم 

محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

- تعيين الستاذ / عمرو عبدا عمر الخليسي مصري الجنسية رقم قومي 28205200104575 مصفيا للشركة 

ويتولي سيادته إعتبارا من تاريخ التأشير بالسجل التجاري كافة الختصاصات القانونية التي تمكنه من تصفية 

الشركة
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208 - مانجمنت كير للتوكيلت التجارية Management Care   شركة سبق قيدها برقم    148424 قيدت 

فى 15-03-2020 برقم ايداع   12008 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفيه

 - تعيين الســــيد الستاذ/ محمد احمد محمد السيد رزق - مصفى للشركة 

تاريخ الميلد : 2/ 10/ 1986 رقم قومى  28610022102352

مدة التصفية 6 شهور تبدا من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

1 -وفاء ما على

209 - بارانا اس كيه PARANA SK   شركة سبق قيدها برقم    152323 قيدت فى 16-08-2020 برقم 

ايداع   25753 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تحدد مدة 

التصفية خلل ستة أشهر من تاريخ التأشير في السجل التجاري - تم تعيين السيد / ايهاب محمد محمد جلل السيد )

مصفي للشركة(

210 - بلك هورس للمواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    158106 قيدت فى 07-12-2020 برقم ايداع   

45988 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل - وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / 

احمد ابراهيم السيد سليم  9 / 3 /1982 رقم قومى 28203090101351 مصفيا للشركة, على ان تنتهى أعمال 

التصفية فى خلل سنة من تاريخ وضع الشركة تحت التصفية .

211 - فلش لللكترونياتFlash Electronics   شركة سبق قيدها برقم    160025 قيدت فى 

11-01-2021 برقم ايداع   1275 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل -وضع الشركة تحت 

التصفية

تعيين السيد / وانغ شياو مينغ WANG XIAOMIN مصفى للشركة بدون أتعاب على أن تكون مدة التصفية ستة 

أشهر تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

212 - أوبتيما للنشاءات والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    162100 قيدت فى 2021-02-21 

برقم ايداع   8400 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على محو الشركة وشطبها من 

السجل التجارى

213 - الواحة للمشروبات Oasis Beverages   شركة سبق قيدها برقم    162330 قيدت فى 

23-02-2021 برقم ايداع   9120 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي محو 

السجل التجارى

214 - عبد الرحمن بلدنج للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    167797 قيدت فى 22-06-2021 برقم ايداع   

28437 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل تمديد مده التصفية لمده سنتين من تاريخ 8/ 2 / 

2022 الي تاريخ 8/ 2 / 2024

   PROSERVICE FOR TECHNOLOGY SERVICES 215 - بروسيرفس للخدمات اللكترونية

شركة سبق قيدها برقم    169278 قيدت فى 26-07-2021 برقم ايداع   33661 وفى تاريخ  2022-12-14   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعين الستاذ / حمدي عبد الحميد عبد اللطيف النحاس 

مصفي للشركة 

وتحديد مهامة وهي :

 وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او بايه طريقة اخري ما لم ينص 

في وثيقه

216 - ديترويت فيرتيكال للمقاولت العامة DETROIT VERTICAL   شركة سبق قيدها برقم    169397 

قيدت فى 27-07-2021 برقم ايداع   33997 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / على كمال الدين خليل مصفيا  للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ )الف جنيها 

مصريا لغير( ومهامة تكون طبقا للمادة 45 من القانون رقم 159 وهى :
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217 - ثندر أند ليت لقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتيرياتThunder and Light   شركة سبق قيدها 

برقم    176552 قيدت فى 23-11-2021 برقم ايداع   56352 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب 

السجل )1( : الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية والسير في اجراءات التصفية  

 )2( : الموافقة علي تعيين الستاذ /  هاني شاكر عبدالفتاح الدفراوي . مصفيا للشركة

218 - شركة أوامر الشبكه لتكنولوجيا المعلومات   شركة سبق قيدها برقم    198561 قيدت فى 2021-06-24 

برقم ايداع   1992462 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

219 - شركه جيست كريشان للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    8600 قيدت فى 2002-05-28 

برقم ايداع   2408 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

220 - سيناء للمعاملت الماليه للصرافه   شركة سبق قيدها برقم    20573 قيدت فى 20-09-2006 برقم 

ايداع   14496 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل استقالة الستاذ / احمد سعيد محمد 

المصفى القانونى للشركة . تعيين السيد / احمد محمد فتحى مصطفى رضوان رقم قومى 28601012135997 

مصفى قانونى للشركة بنفس الختصاصات والتعاب

221 - جارديان كابيتال لتنمية المشروعات   شركة سبق قيدها برقم    43973 قيدت فى 14-02-2010 برقم 

ايداع   3114 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه 

- تعيين الستاذ/ علء الدين محمد عامر فرغلي مصفيا للشركة 25312172101239

 وله حق التوقيع عن الشركه منفردا امام الجهات الحكوميه وقطاع العمال والشركات والقطاع الخاص والغير 

والبنوك

222 - تارجيت افيشين لوجيستيك سيرفيسس TALS ش م م   شركة سبق قيدها برقم    47291 قيدت فى 

28-07-2010 برقم ايداع   16942 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين الستاذ/ إبراهيم أحمد حسين مواليد/ 26 /05 /1994 رقم قومي/ 29405260100032 مصفى 

للشركة  وتحديد مهامه وتتلخص في التي: 

ــ جرد ما للشركة من اموال وما عليها من التزامات

223 - كنانه للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم    49714 قيدت فى 23-12-2010 برقم ايداع   

28057 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / 

عمرو ابراهيم احمد الرفلى – مصر – 25 /6 /1967   - بطاقة رقم قومى/26706252102092 - مصفى 

للشركة - تحدد اختصاصات المصفى فى التى :-

سداد كافة التزامات الشركة المالية . •

تحصيل ما

224 - كرشلسKershless )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    80169 قيدت فى 12-02-2015 برقم 

ايداع   3830 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

225 - عالم المياه النقيه PURE WATER WORLD   شركة سبق قيدها برقم    104875 قيدت فى 

24-04-2017 برقم ايداع   14926 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

EXPO EGYPT FOR IMPORT & 226 - اكسبو ايجيبت للستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه

EXPORT AGENCIES    شركة سبق قيدها برقم    108563 قيدت فى 24-10-2019 برقم ايداع   

45056 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل إلغاء الفرع

227 - سوفيتكس لصناعة وطباعة وتطريز الملبس Swiftex   شركة سبق قيدها برقم    121256 قيدت فى 

17-05-2018 برقم ايداع   22386 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

228 - ديجيزيل DIGIZILLA   شركة سبق قيدها برقم    122247 قيدت فى 20-06-2018 برقم ايداع   

26715 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة سنتان تبدأ من تاريخ انتهاء 

مدة التصفية السابقة

international co.for paints and furniture  229 - الشركه العالميه لصناعة الدهانات والثاث

industry   شركة سبق قيدها برقم    131327 قيدت فى 12-02-2019 برقم ايداع   6562 وفى تاريخ  

15-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على ان تكون مدة التصفية  سنتان من  

تاريخ  التأشيرة في  السجل التجاري وتعيين السيد / محمد  محمد  سعد  مصفى  للشركة
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230 - أيكونك سنتر Iconic Center  ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    147439 قيدت فى 

24-02-2020 برقم ايداع   8927 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه لمده سنتين من تاريخ التأشير في السجل التجارى - تعيين السيده / مروه بدر الدين خليل زكي مصفي 

للشركه وتكون مهام المصفي كالتالي : قبول الصلح والتحكيم - بيع كل ماهو منقول اوعقار بالمزاد العلني أو باي 

طريقه

231 - فيرست ميد للمنسوجات الطبيه   شركة سبق قيدها برقم    151015 قيدت فى 14-07-2020 برقم ايداع   

20981 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعين السيده / منه 

ا مجدي مصطفي محمد  مصفي للشركه علي ان تكون مده التصفيه سنتان من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

   DYNAMIC FACILITY MANAGEMENT-DYNAMIC FM232 - ديناميك لدارة المشروعات

شركة سبق قيدها برقم    153319 قيدت فى 03-09-2020 برقم ايداع   29159 وفى تاريخ  2022-12-15   

تم محو - شطب السجل أمر محو

233 - سبع نجوم التجارية   شركة سبق قيدها برقم    156674 قيدت فى 05-11-2020 برقم ايداع   40554 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

234 - تساهيل للخدمات البترولية والتعدين   شركة سبق قيدها برقم    158937 قيدت فى 20-12-2020 برقم 

ايداع   48572 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد 

/ عبد الناصر محمود حسن  كمصفى للشركة بدون اتعاب على ان تكون مهامه طبقا للمادة 145 من القانون 159 

وهى 

وفاء ما على الشركة من ديون

-تمثيل الشركة امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم 

بيع مال

235 - ار اف اى ماركتينج للتسويق اللكترونى RFI Marketing   شركة سبق قيدها برقم    184401 قيدت 

فى 05-04-2022 برقم ايداع   21367 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه 

بالجماع علي وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين الستاذ / محمد مصطفى عمر عمر حجازي المصفى القانونى 

للشركه واتخاذ قرار التصفيه وحددت اتعابه وقدرة 1000 جنيه مصرى ) فقط وقدرة الف جنيه مصري ل غير ( 

, وتفويضه بكامل الصلحيات

236 - كوين بيبي لتصنيع الملبس الجاهزة Queen Baby   شركة سبق قيدها برقم    112621 قيدت فى 

13-11-2017 برقم ايداع   43787 وفى تاريخ  17-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية -  تعيين السيد / حسام جمال رشدى بسيونى  )مواليد  20 /12 /1992 ( رقم قومى 

29212200101576  كمصفى للشركة ويقوم بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :

وفاء ما على الشركة من ديون -

237 - الكيلنى جروب للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    117746 قيدت فى 27-02-2018 برقم ايداع   

9637 وفى تاريخ  17-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على ان تكون مدة 

التصفية سنتان من تاريخ التاشير في السجل التجارى - مهام المصفى : وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال 

الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او باي طريقة معينة اخرى

238 - سيجيبكو لتجارة الجملة و التجزئة Syegpco   شركة سبق قيدها برقم    146092 قيدت فى 

29-01-2020 برقم ايداع   4343 وفى تاريخ  17-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية . تعيين السيد / محمد سعيد رشدي بسيوني  )مواليد  11 /04 /1990 (  كمصفى للشركة ويقوم بجميع 

العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :- وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول

239 - مسلتى و دامرجى للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    159613 قيدت فى 31-12-2020 برقم ايداع   

51033 وفى تاريخ  17-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية- تعيين السيد / حسام 

جمال رشدى بسيونى  )مواليد  20 /12 /1992 ( رقم قومى 29212200101576  كمصفى للشركة ويقوم 

بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص :- وفاء ما على الشركة من ديون
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240 - شركه المدينه لخدمات العمره   شركة سبق قيدها برقم    7524 قيدت فى 02-09-2001 برقم ايداع   

4713 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل أول ــ وضع الشركة تحت التصفية . 

ثانيا ــ تعيين السيد/ أحمد محمود تامر عبد الرازق رقم قومى )28402090104515( مصفيا  للشركة .

ثالثا  - مدة التصفية للشركة سنة كاملة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى .

241 - ذا كارجو سنتر   شركة سبق قيدها برقم    48504 قيدت فى 13-10-2010 برقم ايداع   22290 وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركه

242 - الصفا للخدمات البترولية و المقاولت )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    81569 قيدت فى 

01-04-2015 برقم ايداع   9494 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية لمده سنة من تاريخ التأشير فى السجل التجارى وتعيين / حمدى حسنى حسن احمد - مصفى للشركة

243 - شركة نوكيا انترناشيونال ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم    86912 قيدت فى 12-10-2015 برقم 

ايداع   28325 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة تصفية الشركة لمدة سنة ميلدية 

واحدة تبدأ من تاريخ انتهائها في 22 / 11 / 2022 وتنتهي في 22 / 11 / 2023- تجديد تعيين الستاذ / خالد 

محمد عبد الخالق علي كمصفي للشركة عن فترة التصفية الجديدة المنتهية

244 - سى اى اس ايتاب نوفال ايجيبت CIS etapes nouvelles EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    

87182 قيدت فى 22-10-2015 برقم ايداع   30073 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تصفية الشركة الحالية وحلها وتعيين الستاذ/ احمد مجدي عبدالحليم الشاذلي المحاسب القانوني كمصفي اختياري 

للشركة الرقم القومى 29309101701034 وعلي ان تكون مدة التصفية خلل ستة اشهر وتبدا من تاريخ 

التأشير في السجل التجاري.

245 - شركة ارت بلنت للمقاولت و التوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    96689 قيدت فى 

30-08-2016 برقم ايداع   27145 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد الستاذ/ اسلم محمد محمود حافظ مصفيا للشركة مصري مواليد 17 / 12 / 1982 رقم 

قومى 28212172101111 -

246 - محمد شعبان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    103141 قيدت فى 08-03-2017 برقم ايداع   8805 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية , وتعيين السيد محمد شعبان 

عبدالعال - مصرى الجنسية , مصفيا  للشركة وتحديد مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير فى السجل التجارى 

تحديد ومهام المصفى السيد / محمد شعبان عبد العال ,

247 - البوابة الولى للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    109984 قيدت فى 26-09-2017 برقم ايداع   

35205 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مده وضع الشركه تحت التصفية لمده )سنه( 

اخري تبدأ من تاريخ نهاية المده الولي وهي 2/8/2022

248 - مون ليت للتسويق السياحى   شركة سبق قيدها برقم    123784 قيدت فى 05-08-2018 برقم ايداع   

33365 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية 3 سنوات تبدا من تاريخ انتهاء 

المدة السابقة المؤشر عليها فى السجل التجارى

249 - نادو جروب ليمتد للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    125881 قيدت فى 04-10-2018 برقم ايداع   

41732 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية -تعيين السيدة/ امل 

محمود رزق محمود مصفى للشركة وتحديد أتعابه بمبلغ 5000 جنيه ) خمسة الف جنيه مصرى لغير (

250 - نهضه مصر للستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم    136496 قيدت فى 20-06-2019 برقم 

ايداع   25771 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية - شطب 

ومحو قيد الشركة والغاؤه من السجل التجارى

251 - ام اتش جروب للصناعة و التجارة و تعبئة و تغليف المواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    141187 

قيدت فى 20-10-2019 برقم ايداع   43940 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركه تحت التصفيه قررت الجمعيه العامه الغير عاديه باجماع اصوات الحاضرين الموافقه على وضع الشركه 

تحت التصفيه على ان تتم التصفيه خلل سنه من تاريخ التاشيره بالتصفيه في السجل التجاري تعيين مصفي 

للشركه
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252 - رفاعى فودز للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    142543 قيدت فى 19-11-2019 برقم 

ايداع   48861 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل أول : مد مدة تصفية الشركة لمدة سنة 

ميلدية واحدة تبدأ من تاريخ انتهائها في 22 / 11 / 2022 وتنتهي في  22 / 11 / 2023 . ثانيا : تجديد تعيين 

الستاذ / خالد محمد عبد الخالق علي

253 - اكسانيا للتجارة و التوزيع AKSANIA FOR TRADING AND DISTRIBUTION   شركة 

سبق قيدها برقم    146024 قيدت فى 28-01-2020 برقم ايداع   4108 وفى تاريخ  18-12-2022   تم 

محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو القيد من السجل التجاري

254 - روزميك ايجيبت لدارة المشروعات

ROZMEK EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    160934 قيدت فى 27-01-2021 برقم ايداع   4344 

وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية وبذلك يتم محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

255 - رشدي جروب للتجارة والستثمار   شركة سبق قيدها برقم    194835 قيدت فى 09-10-2022 برقم 

ايداع   65337 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين / 

رشدى عبدالعال محمد مصفيا للشركة . مدة التصفية 6 شهور تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

256 - شركة صن ليت لدارة الفنادق .   شركة سبق قيدها برقم    23592 قيدت فى 28-03-2007 برقم 

ايداع   5797 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل للغاء الفرع

257 - لتصبح - احمد عبد ا مبروك حنطور و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    36183 قيدت فى 

18-12-2008 برقم ايداع   26258 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه على وضع 

الشركه تحت التصفيه وتعيين كل من السيد/ عادل ابراهيم حسين متلقح وسعيد عبد الغني علي كشك. واحمد مجدي 

مصطفى ملش. وشادي جمال عبد الحميد قرله. ومحمد ابراهيم احمد جنه مجتمعين او منفردين مصفيين للشركه 

للقيام باعمال

258 - رايت تك سيليوشن لتكنولوجيا المعلومات ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    40397 قيدت فى 

02-08-2009 برقم ايداع   16012 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

259 - النيل للتاجير التمويلي NFL   شركة سبق قيدها برقم    48075 قيدت فى 28-04-2004 برقم ايداع   

2133 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

- تعيين السيد / ضياء امين سيد عبدالعليم شديد مصفى للشركة رقم قومي  28704271402212  وتكون 

اختصاصاته كما يلى:- تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم 

- اداء ما على الشركة من التزامات

260 - تراك للنقل TRACK TRANSPORT   شركة سبق قيدها برقم    57693 قيدت فى 2012-04-05 

برقم ايداع   7578 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية

261 - الشركة الدولية لعمال الليزر )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    64701 قيدت فى 2013-03-10 

برقم ايداع   5309 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية . 2- 

تعيين الستاذ / محمود حنفى محمود احمد ويحمل ثبات شخصية رقم 26707182800851 مصفيا للشركة 

وتكون مدة التصفية سنه من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

262 - الرائدة لدارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم    67436 قيدت فى 03-07-2013 برقم ايداع   

15185 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية- تعيين السيد / أحمد 

فهمي محمد عبد العظيم رقم قومي 29208022403931 مصفيا  للشركة وتفويضه بالتوقيع نيابة عن الشركة 

امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية كما يقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفيه

263 - عرفه علوان فراغلى عبد العزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    70444 قيدت فى 2013-12-18 

برقم ايداع   27359 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

السيد / محمد عرفه علوان فرغلى مصفيا للشركة بطاقة رقم قومى 29502061401258 للقيام باعمال التصفية 

- على ان تكون مدة التصفية فى خلل سنة تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
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264 - اف اى بارتنرز ايجيبت لدارة المشروعات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    72757 قيدت فى 

27-03-2014 برقم ايداع   7507 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل 

التجارى

Swedish Corporation For 265 - السويدية للخدمات التعليمية والبحثية والستشارية

Education,Research And Consultation Services  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

102980 قيدت فى 06-03-2017 برقم ايداع   8238 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل 

محو قيد الشركة نهائيا من السجل التجارى

266 - فيتشر للخدمات اللوجستية Fetchr for Logistics Services   شركة سبق قيدها برقم    107633 

قيدت فى 18-07-2017 برقم ايداع   25368 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل اول - 

وضع الشركة تحت التصفية . ثانيا - تعيين السيد / سامح محمد عبدالصمد سيد احمد مصرى الجنسية 

287012105471 كمصفى للشركة . ثالثا - تحديد مدة التصفية سنة واحدة

267 - اى فين كايرو للوردة I Vein   شركة سبق قيدها برقم    110265 قيدت فى 03-10-2017 برقم 

ايداع   36276 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم تجديد مدة تصفية الشركة لمدة خمسة 

سنوات على أن يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص : 

وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول أو عقار بالمزاد العلنى أو بأية طريقة أخرى

268 - مسار للتجارة والمقاولت العامه   شركة سبق قيدها برقم    114523 قيدت فى 21-12-2017 برقم 

ايداع   51316 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم تصفية الشركة نهائيا وتم التاشير بمحو 

القيد من السجل التجارى

269 - الوصل الوطنيه لتحصيل الفواتير   شركة سبق قيدها برقم    120001 قيدت فى 16-04-2018 برقم 

ايداع   17504 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية : 

بعد تداول الجمعية ونظرا لتجاوز الخسائر نصف راس المال الشركة وترك التجارة وتمت الموافقة باجماع السادة 

الشركاء بوضع الشركة تحت التصفية 

ثانيا : النظر فى تعيين المصفى وتجديد اتعابه :

270 - توب تكنولوجي للتجارة والتوريدات Top Technology   شركة سبق قيدها برقم    125581 قيدت 

فى 27-09-2018 برقم ايداع   40619 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

271 - القمة للديكور والنشاءات Top Decoration & Construction   شركة سبق قيدها برقم    

135471 قيدت فى 22-05-2019 برقم ايداع   21984 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / سعيد يحى مصطفى محمود مصفيا للشركة على أن يقوم المصفى 

بجميع العمال التى تقتضيها التصفية على وجة الخصوص :

272 - ملكى جروب للتطوير العقارى Melky Group   شركة سبق قيدها برقم    136388 قيدت فى 

19-06-2019 برقم ايداع   25371 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيده /سميرة سالمان سالم مصفيه للشركة وتكون فترة التصفية خلل عام ميلدى من تاريخ 

التأشير في السجل بالتصفية

273 - العمدة للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    137887 قيدت فى 28-07-2019 برقم ايداع   

137887 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية- تعيين السيد / 

اسماعيل احمد حسن عثمان  –  مصفيا  للشركة الموافقة على ان تكون سلطات المصفي علي الوجه التالي :-

تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم-  

وفاء ما على الشركة من ديون وتحصيل

274 - أوفال أوبتيكال للبصريات Oval Optical   شركة سبق قيدها برقم    140826 قيدت فى 

10-10-2019 برقم ايداع   42636 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين المحاسب / احمد حسن خليل مصفى للشركة طبقا للمادة 145 من قانون 159 لسنة 1981 - رقم 

قومى 29205030103696 - مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التاشير بالسجل

275 - مخبوزات كريستال   شركة سبق قيدها برقم    142343 قيدت فى 13-11-2019 برقم ايداع   48190 

وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو
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276 - أتش أر جى مصر HRG EGYPT   شركة سبق قيدها برقم    143188 قيدت فى 2019-12-02 

برقم ايداع   51272 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

الستاذه/ شيرين محمد عبدالحميد مصفيه للشركة على ان تكون مدة التصفية 6 أشهر تبدأ من تاريخ التأشير في 

السجل التجاري.

277 - جرين جرو فارم للستثمار الزراعى Green Gro Farm   شركة سبق قيدها برقم    143997 قيدت 

فى 18-12-2019 برقم ايداع   53935 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية - تعيين السيد/ رضا مسعود عبد الغفار مصفيا لعمال الشركة مع تحديد مهام المصفى على النحو 

التالى : يكون له حق الدارة والتوقيع عن الشركة ولدى البنوك وحق إنهاء إجراءات التصفية

278 - محمد مصطفى السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    152243 قيدت فى 13-08-2020 برقم ايداع   

25343 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين / أحمد عبد 

المحسن كمال حسنين مصفي - تكون مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التأشير بالسجل التجاري - علي ان يقوم 

المصفي بجميع الجراءات الخاصة بعملية التصفية وفقا لما نص علية القانون -

279 - نوفلتون للتجارة والصناعة

NOFALTON   شركة سبق قيدها برقم    160984 قيدت فى 31-01-2021 برقم ايداع   4581 وفى تاريخ  

19-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

280 - فاريتى ديجتال ماركتنج للتسويق اللكترونىVeriety For Digital Marketing   شركة سبق قيدها 

برقم    162421 قيدت فى 25-02-2021 برقم ايداع   9418 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب 

السجل امر محو الشركة

281 - عبد الرحمن بلدنج للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم    167797 قيدت فى 22-06-2021 برقم ايداع   

28437 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركة من السجل التجارى

282 - اور كيتشن للخدمات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    168473 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع   

30973 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين مصفي 

للشركة وتحديد ) اتعابة ومدة التصفية ومهامة ( تم الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية والتوقف النهائي 

وتعيين الستاذ شريف محمد فوزي صادق مصفيا للشركة واتخاذ كافة الجراءات المعنية في تصفية

283 - يومية للتطبيقات الرقميه 

YOMEYA FOR DIGITAL APPLICATIONS ) U100(   شركة سبق قيدها برقم    181248 قيدت 

فى 14-02-2022 برقم ايداع   8901 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه 

تحت التصفيه 

- تحديد مده التصفيه خلل 6 اشهر من تاريخ التاشير فى السجل التجارى 

- الموافقه على تعين السيد/ محمد محسن عطية  مصفي للشركه على ان تقتصر مهام المصفى على التى 

:

284 - البهيدى للتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    182779 قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع   

14383 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة من جانب السيد مدير الشركة علي وضع 

الشركة تحت التصفيه اعتبارا  من تاريخ التأشير بالسجل التجاري للتصفيه نظرا  لتوقف الشركة عن مزاوله نشاطها 

واجماع الساده الشركاء بالشركه علي التصفيه - لذا فقد تمت الموافقه بالجماع من

285 - اوركيد للستثمار الغذائي   شركة سبق قيدها برقم    184612 قيدت فى 11-04-2022 برقم ايداع   

22311 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين السيد / محمد ربيعي محمد علي 28303010157499 مصفي للشركة وتكون مهامة طبقا للمادة 145 

من قانون 159 : 

وفاء ما على الشركة من ديون 

تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

286 - محمد نبوى عبد السلم منصور و شريكه   شركة سبق قيدها برقم    192517 قيدت فى 2022-09-04 

برقم ايداع   55951 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد / اية خالد احمد شمس مصفيا للشركة - على ان تكون مدة التصفية فى خلل سنه تبدأ من تاريخ التاشير 

بالسجل التجارى .
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287 - انترناشيونال للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم    292140 قيدت فى 30-10-1995 برقم ايداع   

16319 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

288 - ارابيكا كوفى ايجيبت للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    27813 قيدت فى 17-10-2007 برقم ايداع   

21149 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / احمد 

مبارك محمود على إبراهيم مصفي للشركة علي أن تكون مدة التصفية لمدة سنة تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل 

التجاري

Consultative Group For Investment and Value 289 - المجموعة الستشارية للستثمار والقيمة

C.G.I.V    شركة سبق قيدها برقم    50336 قيدت فى 24-01-2011 برقم ايداع   1936 وفى تاريخ  

20-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي التوقف النهائي لنشاط الشركة 

- الموافقة بالجماع علي وضع الشركة تحت التصفية وتعين السيد / باسم محمود احمد ابو غزاله مصفي - 

ومهامه تكون طبقا للمادة 145من القانون 159 وهي 

:

290 - دبليو اف ايه جروب للمقاولت والتوريدات العامة       W F A group   شركة سبق قيدها برقم    

58714 قيدت فى 31-05-2012 برقم ايداع   11533 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

291 - مراكز التيسير التخصصية   شركة سبق قيدها برقم    72421 قيدت فى 08-11-1994 برقم ايداع   

5799 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة بالجماع على تعيين السيد الستاذ / أحمد 

محمد عبد الحميد محمد خورشيد كمصفى للشركة - على أن تكون مهامه وصلحياته على النحو التالي : التوقيع 

عن الشركة وتمثيلها أمام جميع الجهات الحكومية

292 - ام جى تى لستصلح واستزراع وتقسيم الراضى والستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم    

77609 قيدت فى 20-06-2016 برقم ايداع   19491 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل 

الغاء الفرع

293 - الفيروز العربية العالمية للتصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    79574 قيدت فى 

20-01-2015 برقم ايداع   1768 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه وتعيين السيد / محمد احمد عبد اللطيف كمصفي للشركه وذلك في خلل 6 اشهر من تاريخ التاشير في 

السجل التجاري

294 - برو ميديا للدعاية والعلن PRO MEDIA )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    81129 قيدت فى 

18-03-2015 برقم ايداع   7637 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفية 6 

شهور من تاريخ النتهاء المؤشر بالسجل التجارى

295 - سيجما للمراتب و المفروشات مصر )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    97871 قيدت فى 

16-10-2016 برقم ايداع   31455 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

296 - محمد ربيع فتحى محمد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    101890 قيدت فى 07-02-2017 برقم 

ايداع   4716 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / 

محمد ربيع فتحي محمد مصفيا للشركه - والتأشير بذلك في السجل التجاري للشركه ومهامه تكون طبقا للماده 145

من

 القانون 159 وهى على النحو التالى :

297 - شركه دار اليقين للنشر والتوزيع والطباعه   شركة سبق قيدها برقم    108835 قيدت فى 

17-08-2017 برقم ايداع   29906 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعيين السيد/عمرو عبد ا عبد التواب عبده مصفي للشركة وتحديد مدة التصفية عام و 6 اشهر تبدأ من 

تاريخ التأشير في السجل التجاري.
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298 - اتقان للتنميه والستثمار Etqan Development & Investment   شركة سبق قيدها برقم    

113196 قيدت فى 23-11-2017 برقم ايداع   46104 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية - تحديد مدة التصفية ثلث سنوات من تاريخ التأشير فى السجل التجاري

- الموافقة على تعيين السيد / مصطفى محمود عبد الحميد عبد العزيز ــ الجنسية : مصري – تاريخ الميلد : 25 

/02 /1987 – رقم

299 - كيمى للتسويق Kymi Marketing   شركة سبق قيدها برقم    120145 قيدت فى 2018-04-18 

برقم ايداع   18145 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على مد مدة التصفية لمدة 

عامين منذ انتهاء المدة السابقة فى 12 / 4 / 2022 لتنتهى فى 12 / 4 / 2024 .

300 - الدولية أوه أس أيه للتجارة   شركة سبق قيدها برقم    124001 قيدت فى 09-08-2018 برقم ايداع   

34271 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب ومحو السجل التجارى

301 - جيت هاوس للتسويق العقاري Gate House   شركة سبق قيدها برقم    126757 قيدت فى 

28-10-2018 برقم ايداع   45250 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

302 - اكسكلوزف إنفيستمنت XCLUSIVE INVESTMENT   شركة سبق قيدها برقم    131551 قيدت 

فى 18-02-2019 برقم ايداع   7631 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية - تعيين السيد / أكرم ناصف السيد ناصف رقم قومى 27911190104618 كمصفى للشركة - 

تحديد إختصاصاته ومهامة وهى :

303 - سكيل هاب للخدمات التكنولوجيه SKILL HUB   شركة سبق قيدها برقم    132139 قيدت فى 

28-02-2019 برقم ايداع   9765 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

304 - ميد بوينت للدعاية و العلن MIDPOINT   شركة سبق قيدها برقم    132704 قيدت فى 

12-03-2019 برقم ايداع   11805 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه 6 

أشهر

305 - صالح للتدريب والستشارات S Company   شركة سبق قيدها برقم    143639 قيدت فى 

11-12-2019 برقم ايداع   52698 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / احمد بن صالح بن محمد عسيرى مصفى للشركة وتكون مدة التصفية سنة 

من تاريخ التاشير فى السجل التجارى .

306 - علء الدين سعيد طه على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    144545 قيدت فى 31-12-2019 برقم 

ايداع   56085 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية 

وتعيين مصفي السيد / كريم مصطفى محمود عبدالعليم مصفيا للشركة للقيام بأعمال التصفية علي أن تكون مدة 

التصفية )ستة أشهر ( تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري علي أن يقوم المصفي بجميع الجراءات

307 - ماميز كوزين للغذية والمشروبات Mommy`s Cuisine   شركة سبق قيدها برقم    147564 قيدت 

فى 26-02-2020 برقم ايداع   9268 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه على 

وضع الشركة تحت التصفيه -الموافقه على تعيين الستاذ/ كيرلس جرجس ابراهيم  مصفى للشركه – رقم قومى 

29206300100054- الموافقه على تحديد مهام المصفى على النحو التالى :

وفاء ما على الشركه من ديون والتزامات

308 - بروكيورمنت للتجارة والتوريدات العامة   شركة سبق قيدها برقم    150123 قيدت فى 2020-06-24 

برقم ايداع   18497 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب السجل التجارى

309 - عبق الشام لقامه وتشغيل المطاعم   شركة سبق قيدها برقم    152675 قيدت فى 24-08-2020 برقم 

ايداع   26873 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل القرار الول : 

قررنا وضع الشركه تحت التصفيه على ان تكون مده التصفه سنه من تاريخ التاشير فى السجل التجارى - القرار 

الثانى :

قررنا تعيين السيد / محمود مجدى عبدالهادى على

310 - كيوزد للتوريدات العموميه   شركة سبق قيدها برقم    154629 قيدت فى 29-09-2020 برقم ايداع   

33597 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين حازم رفاعي 

مصطفى محمد مصفي للشركه علي ان تكون مده للتصفيه سنه من تاريخ التاشير بالسجل التجاري
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311 - جى دابليو بروبرتى GW PROPERTY   شركة سبق قيدها برقم    158176 قيدت فى 

08-12-2020 برقم ايداع   46176 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفية سته 

أشهر

312 - عبيد للستثمار الزراعى   شركة سبق قيدها برقم    160804 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع   

3960 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / محمد 

فرج محمود سليمان رقم قومى 28609273400117 - مدة التصفية 8 شهور تبدأ من تاريخ التاشير فى السجل 

التجارى

313 - الكفاح لمواد البناء

EL KEFAH   شركة سبق قيدها برقم    165748 قيدت فى 06-05-2021 برقم ايداع   20748 وفى تاريخ  

20-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركة من السجل التجارى

314 - ثرى اس لصناعة وتجارة الملبس 

S 3    شركة سبق قيدها برقم    165898 قيدت فى 10-05-2021 برقم ايداع   21138 وفى تاريخ  

20-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيدة / سميرة عمر على مصفي 

للشركة - تحديد مدة التصفية 6 شهور من تاريخ السجل التجارى

315 - رامادا للتطوير العمرانى 

Ramada Urban Developments   شركة سبق قيدها برقم    174185 قيدت فى 17-10-2021 برقم 

ايداع   48785 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على تصفية الشركة ووضع 

الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / محمد سعد الدين محمد رقم قومى 27605022102215 مصفيا  للشركة 

على أن تكون مدة التصفية سنة من تاريخ الـتأشير بالسجل التجاري - مهام المصفى

316 - الحفار انتجريتد سيرفيس EL HAFFAR INTEGRATED SERVICES )HIS   شركة سبق 

قيدها برقم    176496 قيدت فى 23-11-2021 برقم ايداع   56196 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - 

شطب السجل أمر محو

317 - سايكلون للجهزة الرياضيه Cyclone   شركة سبق قيدها برقم    180230 قيدت فى 2022-01-25 

برقم ايداع   4630 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركة من السجل التجارى

318 - الخروج من مظله قانون الستثمار رقم 230 لسنة 1989 ولئحتة التنفيذية وتعديلتهما والكتفاء 

بالخضوع لقانون 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال . وبذلك يمحى القيد   شركة سبق قيدها برقم    

292214 قيدت فى 02-11-1995 برقم ايداع   16535 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو لتغير المظله

319 - شركه تاب للنشاءات   شركة سبق قيدها برقم    293362 قيدت فى 02-01-1996 برقم ايداع   102 

وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

320 - شركة المعادى للخدمات والتوكيلت الهندسية ) فاين اير ( ش .م.م   شركة سبق قيدها برقم    32812 

قيدت فى 24-01-1998 برقم ايداع   421 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية - تعيين السيد / احمد سيد سعد عبد الله مصفى للشركة - رقم قومى 27401242501434 - 

تحديد مدة التصفية بسنة ميلدية فقط

321 - عبد الرحمن عبد المقصود زكى وفوزى سيد عيسوى   شركة سبق قيدها برقم    36765 قيدت فى 

25-01-2009 برقم ايداع   1484 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة 

3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المؤشر بها فى السجل التجارى

322 - المتحدة المصرية للتنمية الزراعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم    41209 قيدت فى 2009-09-23 

برقم ايداع   19340 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تجديد مدة التصفية لمدة 6 شهور تبدأ 

من تاريخ انتهاء المدة السابقة في 13/09/2022 وتنتهى فى 2023-3-12

323 - الفاروق للستثمار والتطوير العقاري  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    102940 قيدت فى 

05-03-2017 برقم ايداع   8107 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد / ايمن فاروق محمد محمود مصفيا  للشركة - الموافقة على ان تكون سلطات المصفي علي 

الوجه التالي : 

تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

Page 557 of 1616 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

324 - لولى بيتش لدارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم    105109 قيدت فى 02-05-2017 برقم ايداع   

15708 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيدها من 

السجل التجارى

325 - الداعي لتصنيع الجلود )دودو( Al Daei Leather Manufacturing )DoDo   شركة سبق قيدها 

برقم    106870 قيدت فى 19-06-2017 برقم ايداع   22152 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب 

السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

326 - جاروتكس لطباعة المنسوجات GARO TEX   شركة سبق قيدها برقم    112779 قيدت فى 

15-11-2017 برقم ايداع   44430 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه لمده سنه تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري وقابله للتجديد مع مايترتب علي ذلك من آثار قانونيه 

نظر للظروف القتصاديه التي تكر بها الشركه وغلق مقر الشركه 

الموافقه علي تعين السيد /احمد محمد حنفي عطية

327 - الشركة الهندسية للصناعات التخصصية )سيكو(   شركة سبق قيدها برقم    113613 قيدت فى 

05-12-2017 برقم ايداع   47749 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين السيد / حمدى زكريا خليفة - رقم قومى 267122820951 - مدة التصفية سنتان من تاريخ 

التاشير فى السجل

328 - تايتنز جروب titans group   شركة سبق قيدها برقم    117940 قيدت فى 01-03-2018 برقم 

ايداع   10199 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية 

وذلك بسبب عدم مزاولة النشاط حتى الن

329 - روف لمستحضرات التجميل والعناية بالجسم ROVE   شركة سبق قيدها برقم    120315 قيدت فى 

24-04-2018 برقم ايداع   18944 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من 

السجل التجارى

330 - إيجى جرو للسمدة و العلف الحيوانية   شركة سبق قيدها برقم    127954 قيدت فى 2018-11-25 

برقم ايداع   50053 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

 - تعيين مصفى للشركة السيد / نادى مفتاح أحمد بدوى بطاقة رقم 27011902201558 مصفيا للشركة وتحديد 

مهامة كما يلى : وفاء ما على الشركة من ديون

 - تمثيل الشركة امام القضاء والغير وقبول الصلح والتحكيم

331 - سكاى جت للتسويق السياحى   شركة سبق قيدها برقم    129477 قيدت فى 30-12-2018 برقم ايداع   

55982 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذ / 

حاتم شكرى محمود مصفى للشركة - رقم البطاقة 27911280105192 - تكون مدة التصفية سنة من تاريخ 

التاشير فى السجل التجارى

332 - عالم المطارات AIRPORTS WORLD COMPANY   شركة سبق قيدها برقم    135824 قيدت 

فى 30-05-2019 برقم ايداع   23204 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركة 

من السجل التجارى

333 - مطور الدولية للستشارات التعليمية   شركة سبق قيدها برقم    139790 قيدت فى 18-09-2018 برقم 

ايداع   38870 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

 - تعيين السيد / محمد احمد محمد سعودى مصفيا عاما للشركة وتحديد مهامه المكلف بها

 - تحديد مدة تصفية الشركة وهى سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

334 - كايشنى CAISHNI   شركة سبق قيدها برقم    142483 قيدت فى 18-11-2019 برقم ايداع   

48654 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

335 - هايبر الخديويه   شركة سبق قيدها برقم    149886 قيدت فى 18-06-2020 برقم ايداع   17756 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

336 - الحره للتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    150035 قيدت فى 23-06-2020 برقم ايداع   

18165 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه

 - تعيين الستاذه /صباح عبدا محمود عبد الباقى - مصفى للشركه وذلك بدون أتعاب
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337 - قبلوي للتجارة KABLAWI TRADING   شركة سبق قيدها برقم    153848 قيدت فى 

14-09-2020 برقم ايداع   30961 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه بالجماع 

علي وضع الشركه تحت التصفيه – تعين السيد / السيد فوزي ناصف رقم قومى 29111091701419 مصفي 

ومهامه طبقا للماده 145 من القانون 159 هي

Macc General Contracting                    338 - شركة ام ايه سى سى للمقاولت العامة

Company   شركة سبق قيدها برقم    157216 قيدت فى 24-11-2020 برقم ايداع   43556 وفى تاريخ  

21-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

Imile For Postal Services and             339 - ايمايل لخدمات البريد و الشحن السريع و النقل

Express Shipping   شركة سبق قيدها برقم    159243 قيدت فى 23-12-2020 برقم ايداع   49660 

وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

340 - حواره للنسيج   شركة سبق قيدها برقم    160748 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع   3778 وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل 1-  وضع الشركة تحت التصفية .2-  تعيين السيد / حسام جمال 

رشدي بسيوني  )مواليد  20 /12 /1992 ( 29212200101576  كمصفى للشركة ويقوم بجميع العمال التى 

تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص - وفاء ما على الشركة من ديون -

341 - شركه أسواق مصر اكسبريس للتطوير والدارة "شركه مساهمه مصريه"   شركة سبق قيدها برقم    

173454 قيدت فى 03-10-2021 برقم ايداع   46372 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة

على اعتماد كافة الصلحيات والسلطات المالية والدارية المقررة للسيد المصفي في القوانين واللوائح ذات الصلة 

وكذا السلطات والصلحيات التي تمكنه من أداء مهامه المنوط بها ومنها على سبيل المثال ل الحصر السلطات 

والصلحيات

342 - كى ام واى جروب لصناعة الملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم    176778 قيدت فى 

28-11-2021 برقم ايداع   57053 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على وضع 

الشركة تحت التصفية والسير فى اجراءات شطب قيدها من السجل التجارى نتيجة تعذر ممارسة الشركة لنشاطها - 

الموافقة على تعيين السيد / محمد محمود عيسي علي موسي مصفيا للشركة - على أن يقوم المصفى

343 - بيروجكيت برو لوسائل نقل الحركه   شركة سبق قيدها برقم    3064 قيدت فى 26-05-1999 برقم 

ايداع   2694 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل اعتماد التصفية ومحو السجل التجارى 

للشركة

344 - خرسانه المصريين لمنتجات الخرسانه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    45186 قيدت فى 

13-04-2010 برقم ايداع   7900 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركه

345 - انشاء مصر للتعمير والتطوير العقارى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    63439 قيدت فى 

16-01-2013 برقم ايداع   1269 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل التصفية النهائية 

للشركة وبذلك يمحى القيد فى السجل التجارى

346 - هيبريد تكنوسولر H T S للطاقه الشمسية   شركة سبق قيدها برقم    80032 قيدت فى 2015-02-08 

برقم ايداع   3085 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وذلك 

لتحقيق خسائر وظروف السوق - تعيين السيد / ناصر السيد ضيف اسماعيل مصفى للشركة - تحديد مهام المصفى 

كما يلى :

347 - شريف محمد خيرى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم    92914 قيدت فى 21-04-2016 برقم ايداع   

13408 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / احمد 

شعبان محمد رزيق - مواليد 1980/1/25 - القاهرة - رقم قومى 28001250101653 مصفى للشركة - على 

ان تكون مدة التصفية سنة تبدا من التاشير فى السجل التجارى

   Egypt Health Partners For Medical Service348 - ايجيبت هيلث بارتنرز للخدمات الطبية

شركة سبق قيدها برقم    100742 قيدت فى 05-01-2017 برقم ايداع   752 وفى تاريخ  2022-12-22   

تم محو - شطب السجل القرار الول :

وضع الشركة تحت التصفية طبقا لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 م و تعديلته ولئحته التنفيذية وذلك بسبب 

عدم القدرة على ممارسة النشاط .
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349 - روما للمقاولت و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم    119402 قيدت فى 29-03-2018 برقم ايداع   

15127 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / 

ابراهيم يوسف ابراهيم عبدا مصفيا  لها مع مراعاة احكام المادة )145( من القانون رقم 159 لسنة 1981

ولئحته التنفيذية وتعديلته حيث يقوم المصفي بجميع العمال وعلي وجه الخصوص :

350 - اكادميه وابحاث المؤسسه المصريه لطب الجنين   شركة سبق قيدها برقم    123523 قيدت فى 

29-07-2018 برقم ايداع   32280 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتحديد مدة التصفية عام و 6 اشهر تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري وتعيين السيد / محمد كمال 

خليل عتمان مصفي للشركة

EGYPTION SPANIS HFOR NEW POWER 351 - )المصرية السبانية( للطاقة الجديدة المحدودة

LIMITED    شركة سبق قيدها برقم    126967 قيدت فى 31-10-2018 برقم ايداع   46047 وفى تاريخ  

22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعين السيد / محمد فرج محمود سليمان 

مصفى للشركه وعلي أن تكون مده التصفيه 8 شهور تبدأ من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

352 - جرين ديونز للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم    129527 قيدت فى 30-12-2018 برقم 

ايداع   56249 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد 

/ رامي رمضان عبد الستار عسكر مصفي للشركة وتحدد مدة التصفية عام ونصف تبدا من تاريخ التاشير في 

السجل التجاري .

353 - شعراوى للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    132401 قيدت فى 06-03-2019 برقم ايداع   

10671 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تعين السيد / محمود ابراهيم خميس وتحديد مهامه 

كما يلى : 

1- وفاء ماعلى الشركة من ديون

 2- بيع مال الشركة منقول او اعتباريا بالمزاد العلنى او باية طريقة اخرى

3- تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

354 - فايبس انفايشن للستشارات التسويقية VIBES INNOVATION   شركة سبق قيدها برقم    132962 

قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع   12685 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد 

الشركة من السجل التجارى

355 - بلتفورم تريدنج  Blatform Treading   شركة سبق قيدها برقم    141566 قيدت فى 

28-10-2019 برقم ايداع   45356 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب القيد من 

السجل التجارى

356 - محطه التسويق اللكترونى MAHATAH   شركة سبق قيدها برقم    144837 قيدت فى 

06-01-2020 برقم ايداع   590 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية

 - تعين السيد / محمد ماهر عبدالرحمن احمد - المصفي القانوني للشركة - رقم البطاقة 2009121401637

 - ان تكون مدة التصفية ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

357 - اتيليه مستر اسامة   شركة سبق قيدها برقم    148024 قيدت فى 05-03-2020 برقم ايداع   10692 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد الستاذ/ محمد 

حمدي محمد رقم قومى 29111090102295 مصفيا للشركة - تم تحديد مدة التصفية سنتين تبدأ من تاريخ 

التاشير بوضع الشركة تحت التصفية

358 - الشبكه الطبيه المعلوماتيه MEDICAL INFORMATION NETWORK   شركة سبق قيدها برقم    

150234 قيدت فى 28-06-2020 برقم ايداع   18884 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل 

محو قيد الشركة من السجل التجاري وتصفية الشركة تصفية نهائية

359 - الصادق لتجارة العطارة والمواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    151621 قيدت فى 2020-07-28 

برقم ايداع   23157 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - بسبب 

ارتفاع تكلفة و خسارة اكثر من نصف راس مال الشركة و ارتفاع تكلفة التشغيل تمت الموافقة على وقف كافة 

النشطة المتعلقة بالشركة من تاريخ انعقاد هذة الجمعية
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360 - الشراع لتجارة خامات العلف   شركة سبق قيدها برقم    151913 قيدت فى 06-08-2020 برقم 

ايداع   24165 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

361 - تيم ستون للرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم    155813 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع   

37750 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / 

يوسف شعبان ابراهيم محمد مصفيا للشركة - مدة التصفية 6 شهور من تاريخ التاشير

362 - الزهار لدارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم    156407 قيدت فى 01-11-2020 برقم ايداع   

39731 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفية -  تعيين الستاذ/ 

محمد عبدالحميد محمد الزهار - مصفيا  للشركة ويتولي سيادته إعتبارا  من تاريخ التأشير بالسجل التجارى كافة 

الختصاصات القانونية التي تمكنه من تصفية الشركة ويعتبر مكتبه الكائن بالعنوان:

363 - طارق حسن على كرم ا و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    157401 قيدت فى 26-11-2020 برقم 

ايداع   44075 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية 

وتعيين السيد/ اشرف احمد عبد الحليم / طارق حسن علي كرم ا مجتمعان مصفيا للشركة ومهامه علي النحو 

الوارد بمحضر اجتماع جماعة الشركاء بالشركة علي ان يكون مده التصفية ستة اشهر تبدا من تاريخ

364 - نايل جاردنز جروب للتجارة وإدارة المطاعم - Nile Gardens   شركة سبق قيدها برقم    165595 

قيدت فى 28-04-2021 برقم ايداع   20095 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية - وتحديد مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير بالسجل التجارى- 

تعيين السيد / ايهاب احمد نبيل علي المديرالمسئول مصفيا  للشركة بدون اتعاب

365 - اكادير للخدمات البتروليه - 

Akadir petroleum services company   شركة سبق قيدها برقم    167613 قيدت فى 

17-06-2021 برقم ايداع   27613 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفيه اعتبارا من تاريخ 2022/6/28 كيمعاد بدء اجراءات تصفيه الشركه - تعين المصفي السيد مدير الشركه / 

رمضان علي السيد محمد كمصفي للشركه

366 - بورسعيد لتجارة الدهانات   شركة سبق قيدها برقم    168662 قيدت فى 11-07-2021 برقم ايداع   

31562 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ / 

عبده محمود عبد العزيز نصر مصفيا للشركة ويقوم سيادته بجميع العمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه 

الخصوص : 

وفاء ما على الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول أو عقارا  بالمزاد العلنى

367 - الطيبون للخدمات و الستشارات الهندسيه 

AL-TAYIBON   شركة سبق قيدها برقم    171199 قيدت فى 25-08-2021 برقم ايداع   39199 وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو قيدها من السجل التجارى

368 - القيمة للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    177603 قيدت فى 12-12-2021 برقم ايداع   

60003 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين الستاذ /وليد 

رمزي عبد العزيز رقم قومى 29202091301271 )مصفي ( ومهامه تكون طبقا للماده )145( من قانون 

)159(

1-وفاء ماعلي الشركه من ديون

2-تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

369 - كوالتى بروميس   شركة سبق قيدها برقم    182874 قيدت فى 08-03-2022 برقم ايداع   14802 

وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وذلك لعدم القدرة علي المنافسة 

 N015061062 /بعد اتفاع السعار - تعين السيد / محمد عادل محمد يوسف الصيرفي يحمل جوازسفررقم

مصفي للشركة - علي ان تكون مدة التصفية 6 أشهر تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى
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370 - الحلو تكس )محمد محمد مصطفى الحلو وشركاه (   شركة سبق قيدها برقم    2180 قيدت فى 

04-09-1999 برقم ايداع   534 وفى تاريخ  24-12-2022   تم محو - شطب السجل تم تحديد  مهام المصفي 

علي النحو التالي:  

وفاء ماعلي الشركة من ديون والتزامات وحق السحب واليداع من البنوك

- تمثيل الشركة امام القضاء والغير

- بيع مال الشركة منقول أوعقارا أوسيارات بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخري

-

371 - اينوفار للتجارة والتوكيلت Innovare   شركة سبق قيدها برقم    68929 قيدت فى 2013-10-01 

برقم ايداع   21030 وفى تاريخ  24-12-2022   تم محو - شطب السجل 1- وضع الشركة تحت التصفية . 2- 

تعيين السيد / أيمن عادل مصطفى فريد المرزوقى 27403160104537 )مصفى للشركة( . 3- مدة التصفية )

خمس سنوات(  تبدأ من تاريخ التأشير بها فى السجل التجارى . يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها 

التصفية

372 - شركة ايه ثرى للدعاية والعلن والتوريدات العمومية A 3 )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

81109 قيدت فى 17-03-2015 برقم ايداع   7583 وفى تاريخ  24-12-2022   تم محو - شطب السجل 1- 

الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية 2- تعيين الستاذ / علء عبدالحميد سعد إبراهيم (مصفى للشركة) يقوم 

بجميع العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص : أ – وفاء ما على الشركة من ديون . ب – بيع مال 

الشركة منقول  أو عقارا

373 - شركة ستار جولدSTAR GOLD   شركة سبق قيدها برقم    86550 قيدت فى 28-09-2015 برقم 

ايداع   27090 وفى تاريخ  24-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية عامان من تاريخ انتهاء 

المدة السابقة والمؤرخ عليعا بالسجل التجارى

374 - چنوب مصر للستثمار و التسويق العقارى   شركة سبق قيدها برقم    138172 قيدت فى 

04-08-2019 برقم ايداع   32459 وفى تاريخ  24-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة 

تصفية نهائية

375 - ارتيكا شوب ليمتيد ARTTEAKA SHOP LIMITED   شركة سبق قيدها برقم    144207 قيدت 

فى 23-12-2019 برقم ايداع   54788 وفى تاريخ  24-12-2022   تم محو - شطب السجل اول - وضع 

الشركة تحت التصفية . ثانيا: الموافقة باجماع الصوات الحاضرة علي ان تكون مدة التصفية سنة تبدا من تاريخ 

التأشير بالسجل التجاري.

ثالثا : تعيين الستاذ / احمد علي عبد ا سمره مصفي قانوني للشركة و تحديد اتعابة بمبلغ

376 - تى جيمز للبرمجيات وتحصيل الفواتير 

T GAMES   شركة سبق قيدها برقم    165143 قيدت فى 18-04-2021 برقم ايداع   18383 وفى تاريخ  

24-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لمدة سنه تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل 

التجاري. 

تعيين الستاذ / سالم محمد عباده  

 29506111401314 مصفي قانوني للشركه كما تم تحديد أختصاصاته علي النحو التالي :-

1-وفاء ما على الشركة من ديون .

2-بيع

377 - أر أس أس للصناعة 

R S S   شركة سبق قيدها برقم    184809 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع   23621 وفى تاريخ  

24-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - 

تعيين السيد / رامز رمسيس رؤوف رياض مصفي للشركة - رقم قومي 29108080102091

- تحديد مدة التصفية 6 أشهر

378 - مصر للتجاره والتنميه الزراعيه - ميتاد   شركة سبق قيدها برقم    260 قيدت فى 16-03-1998 برقم 

ايداع   648 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ 

محمد صبحى محمد يوسف عامر - مصفى للشركة - رقم قومى - 25101011403439
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379 - اصبح اسم الشركة  سماس للملكية الفكرية   شركة سبق قيدها برقم    5937 قيدت فى 2000-09-26 

برقم ايداع   5371 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية نظرا 

لتحقيق خسائر تجاوزة راسمال الشركة . تعيين السيد / عبدالرحمن فضل ابوحمدة سلمة – مصفى للشركة . 

ومهامة طبقا للمادة 145 من القانون 159 وهى كالتى :1-وفاء ما على الشركة من ديون 2- تمثيل الشركة امام

380 - شركة ميدل ايست للخصوبة   شركة سبق قيدها برقم    7053 قيدت فى 05-06-2001 برقم ايداع   

2756 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على تعيين السيد / عصام نبيل عبد العظيم 

) مصفى الشركة ( وتحديد أتعابه بمبلغ 1000 جنيه ) فقط الف جنيه مصرى لغير ( ومدة التصفية سته أشهر 

اعتبارا من تاريخ التأشير بالسجل التجارى - الموافقة على أن يقوم المصفى

381 - شركه ديسبو مارت ليمتد ش0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم    41163 قيدت فى 17-09-2009 برقم 

ايداع   19211 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

تحديد مدة التصفية سنة قابلة للتجديد من تاريخ التأشير بالسجل التجاري بوضع الشركة تحت التصفية .

تعيين الستاذة / هالة محمد فؤاد الفولي )28911302101865( )مصفى للشركة( وتحديد مهامه  فيما يلي : -

)اول

382 - احمد محمد نجيب العزب ابو المعاطى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    61783 قيدت فى 

12-11-2012 برقم ايداع   23497 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - 

تعيين السيد / احمد محمد نجيب العزب و السيد / محمد ايهاب محمد محمد مصفيان للشركة مجتمعين او منفردين - 

تكون مدة التصفية 6 اشهر

383 - الشركة الهندسية للضاءة و الطاقة الموفرة) ليدواى (LED WAY )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

72702 قيدت فى 26-03-2014 برقم ايداع   7310 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل 

الموافقة على تصفية الشركة و عدم استمرارها وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين المصفي وتحديد اختصاصاته 

واتعابه

384 - راي للتنمية العقارية و السياحية R.A.I   شركة سبق قيدها برقم    74671 قيدت فى 2014-06-18 

برقم ايداع   15077 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

السيد / محمد فؤاد احمد بكرى رقم قومى 27906090104099 مدة التصفية ستة اشهر

Big Build For Construction And Real Estate  385 - بيج بيلد للنشاءات والستثمار العقارى

Investment   شركة سبق قيدها برقم    87721 قيدت فى 10-11-2015 برقم ايداع   32138 وفى تاريخ  

25-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

تعيين الستاذ/ احمد محمد فاروق حسن مصفي للشركة يحمل الرقم القومى:28708130104931

مده التصفية: عام ميلدى

مهام المصفى:

-وفاء ما علي الشركة من ديون بيع مال الشركة منقول أو عقارا

- تمثيل الشركة

386 - اى اكس ديف للستشارات الدارية   شركة سبق قيدها برقم    94237 قيدت فى 05-06-2016 برقم 

ايداع   18017 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على ان يتم 

ذلك خلل سنة من التاشير بالسجل التجارى - تعيين الستاذ/ أيمن انيس ابراهيم مصفيا للشركة - تحديد صلحيات 

ومهام المصفي علي النحو التالي :

387 - مكة لصناعة العلف   شركة سبق قيدها برقم    107121 قيدت فى 03-07-2017 برقم ايداع   

23142 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة عام تبدا من 27 / 11 / 

2022 حتى 26 / 11/ 2023

INTERNATIONAL DEVELOPMENT &         388 - العالمية للتطوير والدارة

MANAGEMENT    شركة سبق قيدها برقم    112958 قيدت فى 20-11-2017 برقم ايداع   45220 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة من جانب السيد مدير الشركة علي وضع الشركة 

تحت التصفيه اعتبارا  من تاريخ التأشير بالسجل التجاري للتصفيه - تمت الموافقه بالجماع علي تعيين السيد / 

احمد اسامة عبدالعزيز محمد مصفيا  للشركة لتمام جميع الجراءات القانونيه
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389 - بووم للتجارة و المقاولت و التوريدات العمومية BOOM   شركة سبق قيدها برقم    132379 قيدت 

فى 06-03-2019 برقم ايداع   10649 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من 

السجل التجارى

390 - ليدر اوتوموتيف - هاله محمد الصغير علي سليمان وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    132779 قيدت 

فى 01-02-2000 برقم ايداع   1183 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو السجل 

التجارى لنتهاء اعمال التصفية

391 - فيلد انتر أكتيف   شركة سبق قيدها برقم    133744 قيدت فى 04-04-2019 برقم ايداع   15524 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية تعيين السيد / احمد على السيد 

عبدالقادر مصفى للشركة . تحديد مدة التصفية بسنة تبدأ من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

392 - فولتكس باور سيرفسيس للكهرباء VOLTEX POWER SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    

134890 قيدت فى 05-05-2019 برقم ايداع   19830 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل 

وافق الحضور بالجماع على تعيين السيد/ عبد ا محمود علي علي البسيوني, 28308201806216كمصفي 

للشركة والموافقة على قيام المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفية كما يلي:

-وفاء ما على الشركة كم ديون  - بيع مال وموجودات الشركة

393 - واى كيه سى كوربريشين YKC CORPORATION   شركة سبق قيدها برقم    139150 قيدت فى 

03-09-2019 برقم ايداع   36290 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة 

نهائيا من السجل التجارى

394 - رمسة للنقل المبرد   شركة سبق قيدها برقم    139646 قيدت فى 16-09-2019 برقم ايداع   38350 

وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تعيين السيد/ محمد احمد ابو بكر هارون مصفى للشركه 

وتحديد مهامة واتعابه دون مقابل 

مهام المصفى : يعتبر المصفي وكيل عن الشركة في كل ما يتعلق بالتصفية لذلك فهو يتولي تنفيذ قرار حل الشركة 

- يكون للمصفي بيع أموال )أصول( الشركه

395 - تريو للتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    146518 قيدت فى 06-02-2020 برقم ايداع   

5737 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

396 - ويلبيكس WELLBEX   شركة سبق قيدها برقم    150583 قيدت فى 06-07-2020 برقم ايداع   

19859 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل التجارى

397 - فوود هب للمطاعم Food Hub   شركة سبق قيدها برقم    152700 قيدت فى 24-08-2020 برقم 

ايداع   27030 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وذلك لتحقيق 

خسائر وظروف السوق - تعيين السيد / محمد عبدالهادي محمد عرمه مصفى للشركة وتحديد اتعابه عن التصفية 

بمبلغ : 2000 جنيه ) الفان جنيه مصرى فقط ل غير (

398 - وان بورت للدارة والخدمات والتصدير والتوريدات العمومية 

OnePort      Company     For Management , Export , Services And General 

Supplies   شركة سبق قيدها برقم    163280 قيدت فى 14-03-2021 برقم ايداع   12080 وفى تاريخ  

25-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية  وتعين السيدة /  أسماء سليمان حسن عبيد 

جنسية مصرية – رقم قومي 27501100102502 مصفيه للشركة  . 

 وتحديد مدة التصفية سنة من تاريخ التأشير فى السجل التجارى  .

وتحديد مهام المصفى طبقا للمادة 145 من القانون

399 - تكوين للستشارات المالية والقتصادية والدارية   شركة سبق قيدها برقم    167274 قيدت فى 

13-06-2021 برقم ايداع   26224 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل قررت الجمعية 

العامة غير العادية بالجماع الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية- قررت الجمعية العامة غير العادية 

بالجماع الموافقة على تعيين السيد/ عبدا سيد ابراهيم على حشيش كمصفي رقم قومى 29507150103351

400 - هوك للمشروعات Hawk for Projects   شركة سبق قيدها برقم    170433 قيدت فى 

11-08-2021 برقم ايداع   36733 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل التصفية النهائية 

للشركة - محو قيد الشركة من السجل
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401 - سينتاكتكلزSyntacticals   شركة سبق قيدها برقم    171938 قيدت فى 07-09-2021 برقم ايداع   

41408 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

402 - حجر الزاوية للستشارات والتدريب   شركة سبق قيدها برقم    190214 قيدت فى 21-07-2022 برقم 

ايداع   45232 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

السيدة / فاطمه عبد العزيز اسماعيل - مصفى - مدة التصفية سنة تبدا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى

403 - فتنس فاكتورى للخدمات الرياضية   شركة سبق قيدها برقم    197887 قيدت فى 27-11-2022 برقم 

ايداع   79155 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

404 - ذا فور فات ليدز   شركة سبق قيدها برقم    60306 قيدت فى 12-03-2018 برقم ايداع   1757865 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

Zaagel For Software Development and 405 - زاجل للبرمجيات و التجارة اللكترونية

E-COMMERCE )Electronic Trade(   شركة سبق قيدها برقم    65450 قيدت فى 2013-04-09 

برقم ايداع   8053 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير 

فى السجل التجارى

Multi Service Group For Services And  406 - مالتى سيرفيس جروب للخدمات والمقاولت

Contracting )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    74522 قيدت فى 12-06-2014 برقم ايداع   14862 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - على ان يتم ذلك خلل سنة 

من التاشير بالسجل التجارى - تعيين الستاذ / ماجد محمد عبد الحميد محمد مصفيا  للشركة رقم قومى 

25512150100793

407 - ارت اتاك Art attack )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    75088 قيدت فى 08-07-2014 برقم 

ايداع   16450 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين 

السيد/ سمير محمد علي مصفيا للشركة 

- تم تحديد مدة التصفية سنتين تبدأ من تاريخ تاشير وضع الشركة تحت التصفية

408 - استراتيجي لحلول العمال Strategy For Business Solutions   شركة سبق قيدها برقم    

99633 قيدت فى 04-12-2016 برقم ايداع   39035 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل 

شطب قيد الشركة من السجل التجارى

409 - دلتا فالى للستثمار العقارى و التنمية السياحية Delta Valley   شركة سبق قيدها برقم    101778 

قيدت فى 05-02-2017 برقم ايداع   4398 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد 

الشركة من السجل التجارى

410 - سوليد ميديل ايست SOLID MIDDLE EAST )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    105006 

قيدت فى 27-04-2017 برقم ايداع   15355 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع 

الشركة تحت التصفية

- تعيين السيد – ضياء امين سيد عبدالعليم شديد مصفى للشركة رقم قومى 28704271402212 وتكون 

اختصاصاته كما يلى:-

- تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم 

- اداء ما على الشركة من التزامات

411 - تارجت لند سكيب Target Landscape   شركة سبق قيدها برقم    118452 قيدت فى 

11-03-2018 برقم ايداع   11791 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل مد فترة التصفية 

لمدة عامين ميلدى تبدا من 2023/1/2 وتنتهى فى 2025/1/1

412 - رواد الخان لدارة المطاعم و الكافيهات   شركة سبق قيدها برقم    119800 قيدت فى 2018-04-10 

برقم ايداع   16679 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع الشركة تحت 

التصفية والسير في اجراءات التصفية - الموافقة علي تعيين الستاذ / محمد السيد السيد سليمان مصفيا للشركة - 

تحديد مهام المصفي هي : القيام بسداد الديون واللتزامات التي علي الشركة وتحصيل الديون
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413 - كوانتم تريدنج Quantum Trading   شركة سبق قيدها برقم    122551 قيدت فى 2018-07-02 

برقم ايداع   28082 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على توقف الشركة عن 

النشاط وتسليم البطاقة الضريبية 

ثانيا : الموافقة على تصفية الشركة 

ثالثا : تعيين السيد / محمد فتح ا محمد اسماعيل حسان مصفى قانونى للشركة 

وتكون مهام المصفى كالتالى : 

•

414 - الياقوت للتوريدات العمومية وأعمال النظافة- كير سرفيس   شركة سبق قيدها برقم    126064 قيدت فى 

10-10-2018 برقم ايداع   42439 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة تصفية 

الشركة لمدة عام ونصف ) 18 شهر ( تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة

415 - ديسكفرى اكاديمى DISCOVERY ACADEMY   شركة سبق قيدها برقم    133133 قيدت فى 

21-03-2019 برقم ايداع   13286 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - 

تعيين السيدة / الء محمد عوض محمود - مصفي للشركة

تاريخ ميلد 1984/5/5 رقم قومي :  28405050102608

 - مدة التصفية 6 شهور تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري

416 - ثيرد اى للتوريدات THIRD EYE   شركة سبق قيدها برقم    135062 قيدت فى 2019-05-12 

برقم ايداع   20497 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية الى عشر شهور من 

تاريخ انتهاء المدة السابقة بتاريخ 13 / 7 / 2022

417 - ليف مصر للتسويق العقارى   شركة سبق قيدها برقم    137073 قيدت فى 04-07-2019 برقم ايداع   

27990 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

418 - إتصال للتجارة ETISAL TRADING   شركة سبق قيدها برقم    139680 قيدت فى 2019-09-16 

برقم ايداع   38517 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

419 - ديجيتال اوكسجين Digital Oxygen) do2   شركة سبق قيدها برقم    139959 قيدت فى 

22-09-2019 برقم ايداع   39509 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وذلك لتحقيق خسائر وظروف السوق - تعيين السيد / محمد حسين احمد محمد الشباسى مصفى للشركة 

وتحديد اتعابه عن التصفية بمبلغ : 2000 جنيه ) الفان جنيه مصرى فقط ل غير (

420 - أرك ودين للستشارات الهندسيه والمقاولت العامه   شركة سبق قيدها برقم    143160 قيدت فى 

02-12-2019 برقم ايداع   51108 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية ومدة التصفية ستة اشهر وتعيين الستاذ / يوسف شعبان ابراهيم محمد رقم قومى 28201230103896 

مصفيا للشركة .

421 - الصعيد لتجارة الحبوب والغلل   شركة سبق قيدها برقم    148516 قيدت فى 16-03-2020 برقم 

ايداع   12467 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

422 - ماجيستى للمقاولت العمومية Majesty   شركة سبق قيدها برقم    149702 قيدت فى 2020-06-15 

برقم ايداع   17195 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على محو الشركة من السجل 

التجارى

423 - المعماريون للنشاء و الديكور Architects For Construction and Decoration   شركة سبق 

قيدها برقم    151178 قيدت فى 16-07-2020 برقم ايداع   21618 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - 

شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين الستاذ/ عبد الرحمن سليمان ابراهيم سليمان زهران مصفي 

للشركة وعلي أن تكون مدة التصفية سنتين تبدأ من تاريخ تأشير في السجل التجاري - ومهام المصفى وفقا للمادة 

: 145

424 - سمارتى فاى اليكترونكس             SMARTY FI ELECTRONICS   شركة سبق قيدها برقم    

155066 قيدت فى 06-10-2020 برقم ايداع   35166 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
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425 - اليانا للحلويات الروسيه ELENA FOR RUSSIAN SWEETS   شركة سبق قيدها برقم    

155340 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع   35970 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل 

محو قيد الشركة من السجل التجارى

426 - فريسكو مارت سوبر ماركت ـ FRESCO MART SUPER MARKET )ش.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم    160488 قيدت فى 20-01-2021 برقم ايداع   2988 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - 

شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى وتصفية الشركة تصفية نهائية

427 - دينا عبدالحليم السيد وشريكيها   شركة سبق قيدها برقم    170160 قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع   

35860 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين السيد / عصام نبيل عبدالعظيم مصفيآ للشركة للقيام بأعمال التصفية - على ان تكون مدة التصفية ) سنة ( 

تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

428 - دراجون ميديا لنتاج المحتوى الرقمى Dragon Media   شركة سبق قيدها برقم    172004 قيدت 

فى 08-09-2021 برقم ايداع   41604 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو وشطب 

القيد بالسجل التجارى

429 - عماد حسن سليمان المالح وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    172929 قيدت فى 23-09-2021 برقم 

ايداع   44729 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - تعيين 

السيد/عماد حسن سليمان المالح مصفى للشركه - مدة التصفيه سنه

430 - ذا تريند للوجبات السريعه THE TREND   شركة سبق قيدها برقم    178364 قيدت فى 

22-12-2021 برقم ايداع   62504 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية وتعين السيد / بيتر سمير رزق عبد المسيح مصفي  ومهامه هي وفاء ما علي الشركة من ديون 

تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم 

بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او باية طريقة اخري ما لم

431 - جرامز للمنسوجات Grams Textile   شركة سبق قيدها برقم    180069 قيدت فى 2022-01-23 

برقم ايداع   4089 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

المهندس / محمود محمد غزال مرزوق عبد الحميد رقم قومى 27505148800258 مصفي للشركة - تحديد 

مهامه فيما يلي : 

وفاء ما علي الشركة من ديون

432 - فيت كلوب لتجارة الجهزة الرياضية Fit Club   شركة سبق قيدها برقم    195327 قيدت فى 

17-10-2022 برقم ايداع   67696 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة علي وضع 

الشركة تحت التصفية حيث ان العمل بالشركة متوقف ولم تمارس اى نشاط.- الموافقة علي  تعيين السيد/ مصطفى 

رضوان ابراهيم   باتعاب  قدرها الف جنية مصفي للشركة وتحديد مدة التصفية ستة اشهر من تاريخ التأشير 

بمحضر

433 - شركه تكنوجروب للمشروعات الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم    8264 قيدت فى 28-02-2002 برقم 

ايداع   1117 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية لنتهاء مدتها 

القانونية حسب عقد الشركة - 

قررت الجمعية العامة بالجماع وضع شركة تكنو جروب للمشروعات الهندسية شركة ذات مسئولية محدودة تحت 

التصفية - تعيين المصفي وتحديد أتعابه

434 - شركة يونيتيد جروب للملحة والتجارة الدولية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    10009 قيدت فى 

02-07-2003 برقم ايداع   3213 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل تمديد مدة التصفية 

لمدة سنتين من تاريخ 14 / 5/ 2022 الى تاريخ 13 / 5/ 2024

435 - ميركورى كوميونيكاشنز للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم    47092 قيدت فى 2010-07-20 

برقم ايداع   16183 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

436 - زيا صن ايجيبت للستيراد والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    66589 قيدت فى 

28-05-2013 برقم ايداع   12041 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل 1- تحديد مدة 

التصفية بسنتين ميلديتين قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري . 2- تعيين الستاذ / طه خيري 

فاروق  مصفي للشركة وتحديد أتعابه بمبلغ 1000 جنيه " فقط الف جنيه مصري" وذلك للقيام بالمهام التالية :
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437 - كايرو للتشغيل و الصيانه Cairo For Operation And Maintenance )ش.ذ.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم    83495 قيدت فى 28-05-2015 برقم ايداع   15488 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - 

شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد / احمد فرحات عبد المجيد اسماعيل مصفى للشركة على 

أن تكون مده التصفية 6 شهور من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

438 - تريبل اتش للتجارة والتوريدات Triple H )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    86801 قيدت فى 

07-10-2015 برقم ايداع   27914 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركه

439 - اوريندا للستشارات والتدريب وتنظيم المؤتمرات والمعارض

 Orenda Training & Consultant   شركة سبق قيدها برقم    92106 قيدت فى 28-03-2016 برقم 

ايداع   10421 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتحديد مدة 

التصفية بسنة تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري - وتم تعيين الستاذ / احمد محمد نجيب سعد سكران رقم 

قومي 28408082100975مصفيا للشركة وتخويله كافة السلطات اللزمة لتصفية الشركة

440 - عبد العزيز ناصر العبيكان   شركة سبق قيدها برقم    108681 قيدت فى 14-08-2017 برقم ايداع   

29214 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين الستاذ / 

ايهاب الششتاوي علي حسن - مصفي للشركة

441 - سيز&سكويزSEIZE& SQUEEZE   شركة سبق قيدها برقم    115240 قيدت فى 2018-01-04 

برقم ايداع   855 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل 1- تصفية الشركة وتعيين السيد/ محمد 

سيد محمد حسن عبد الجواد مصفيا لها وتحديد أتعابه بمبلغ 10,000 جنيه مصري )عشرة آلف جنيه مصري( 

عن كل عام.

442 - سوشيال ميفن SOCIAL MAVEN   شركة سبق قيدها برقم    124927 قيدت فى 2018-09-12 

برقم ايداع   38103 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية 

نهائية

443 - السنتر السورى ورد الشام   شركة سبق قيدها برقم    131011 قيدت فى 05-02-2019 برقم ايداع   

5406 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجاري وبذلك يمحي 

القيد من السجل التجاري

444 - سيسترز كيتشن Sisters Kitchen   شركة سبق قيدها برقم    136229 قيدت فى 2019-06-16 

برقم ايداع   24770 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل 1- الموافقة علي وضع الشركة تحت 

التصفية من تاريخ الجمعية.

 2- تعيين السيد / سحر امام احمد حسين – مواليد 2/8/1971 القاهرة رقم قومي 27108020104101 مصفي 

للشركة

445 - التطوير العالميه للستثمار و استصلح الراضى   شركة سبق قيدها برقم    139426 قيدت فى 

10-09-2019 برقم ايداع   37426 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو وشطب القيد 

بالسجل التجارى

446 - برادو مصر للسجاد ش م م   شركة سبق قيدها برقم    140964 قيدت فى 14-10-2019 برقم ايداع   

43161 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو

447 - المتوسط للستشارات   شركة سبق قيدها برقم    148176 قيدت فى 09-03-2020 برقم ايداع   

11167 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

448 - منجتى MANGTY   شركة سبق قيدها برقم    151983 قيدت فى 09-08-2020 برقم ايداع   

24396 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل التجارى

449 - هاند ان هاند باك لتجارة وتصنيع المنتجات الورقية 

 HAND IN HAND PACK FOR PAPER INDUSTRY   شركة سبق قيدها برقم    157367 قيدت 

فى 26-11-2020 برقم ايداع   44041 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية لمدة سنة قابلة للتجديد من تاريخ التاشير بالسجل التجارى - تعيين الستاذة / اسماء سعيد عبد 

الراضى - مصفيا للشركة - رقم البطاقة 2970605010985
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450 - اكويتى فيفتى فور 

 Equity Fifty Four   شركة سبق قيدها برقم    157705 قيدت فى 01-12-2020 برقم ايداع   44981 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

451 - هامر للبناء الحديث   شركة سبق قيدها برقم    158990 قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع   48775 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى وتصفية الشركة 

تصفية نهائية

452 - جلوبال لليوني فورم

GLOBAL UNIFORM   شركة سبق قيدها برقم    163257 قيدت فى 14-03-2021 برقم ايداع   

12057 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - تعيين  السيد / نورا 

محمد السيد الكيلني )مصفي للشركة (

453 - احمد فتحى شعيب حسن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    163766 قيدت فى 22-03-2021 برقم 

ايداع   13755 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد 

/ علء عبد العزيز كامل محمود - مصفيا للشركة - رقم قومى 28604208800076 - تحديد مدة التصفية سنة 

تبدا من تاريخ التاشير بها فى السجل التجارى

454 - فكره مديكال

IDEA MEDICAL   شركة سبق قيدها برقم    166243 قيدت فى 20-05-2021 برقم ايداع   22273 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - 

تعيين السيد / محمد احمد محمود ابراهيم رقم قومى 27910200101012 مصفى عام للشركة - 

مدة التصفية سنة ميلدية تبدأ من من تاريخ التأشير بالسجل التجارى

455 - باندا للنشر   شركة سبق قيدها برقم    168837 قيدت فى 13-07-2021 برقم ايداع   32337 وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

456 - إم أر أيه للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم    177754 قيدت فى 13-12-2021 برقم ايداع   

60354 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل اول :وضع الشركه تحت التصفيه بسبب عدم 

مزاوله النشاط الفعلى للشركه 

ثانيا :تعين السيده / الء محمد فهمى مصفى للشركه للسير فى اجراء التصفيه وتحديد مبلغ ) خمسمائه جنيه (اتعابا 

له

457 - شركه القاهره لداره المباني والصيانه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    16907 قيدت فى 

24-11-2005 برقم ايداع   16294 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية والبدء في إتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك - مدة التصفية تكون خلل عام يبدأ من تاريخ التأشير 

بالمصفي في السجل التجاري - تعيين السيد / محمود أحمد محمود محمد – مصفيا  عاما  للشركة

458 - يادجت للبرمجيات YADGET   شركة سبق قيدها برقم    56522 قيدت فى 09-02-2012 برقم ايداع   

2945 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية سنة من تاريخ التاشير

459 - بيكابو لللعاب الترفيهيةpeek a boo )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    73539 قيدت فى 

04-05-2014 برقم ايداع   10498 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركه

460 - بريق للتجارة العامة ومواد الدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم    75348 قيدت فى 

21-07-2014 برقم ايداع   17570 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل شطب الشركة من 

السجل التجارى

461 - جدار للتنمية والنشاءات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    76940 قيدت فى 01-10-2014 برقم 

ايداع   23770 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين 

مصفي للشركة السيد /احمد نجيب محمد امين مصفي للشركة على أن تكون مدة التصفية 6 اشهر من تاريخ 

التاشير بالسجل

462 - البشر سوفت   شركة سبق قيدها برقم    77304 قيدت فى 11-04-2017 برقم ايداع   13418 وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للغاء الفرع

463 - ميو ميو   شركة سبق قيدها برقم    95108 قيدت فى 12-07-2016 برقم ايداع   21365 وفى تاريخ  

28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى
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464 - بروجرشن تريد للتجارة Progression Trade  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    95318 قيدت 

فى 19-07-2016 برقم ايداع   22239 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية - تعيين السيد / احمد فاروق محمد ايوب - مصفى للشركة - 26810032101577 - تكون مدة 

التصفية سنة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

465 - باور زوون )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    100740 قيدت فى 05-01-2017 برقم ايداع   

744 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية

 - تعيين الستاذة / سيمونا روسى - مواليد  07 / 06  / 1972  - ايطاليا – جواز سفر YA9999924 مصفيا 

للشركة 

- تحديد مدة التصفية خلل اربعه وعشرون شهرا من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

466 - مرسال للستيراد والتصدير والشحن   شركة سبق قيدها برقم    103827 قيدت فى 26-03-2017 برقم 

ايداع   11200 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

467 - المنتزه للتجارة والتوريدات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    104402 قيدت فى 2017-04-10 

برقم ايداع   13207 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

468 - اوازيس تورز Oasis Tours   شركة سبق قيدها برقم    113987 قيدت فى 12-12-2017 برقم 

ايداع   49150 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو وشطب الشركة من السجل التجارى

469 - شركة المبراطور للتنمية الصناعية و التعدين و استغلل المحاجر   شركة سبق قيدها برقم    114028 

قيدت فى 13-12-2017 برقم ايداع   49354 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تعيين 

السيد / محمود احمد على الحسينى سعيد مصفى للشركه - مده التصفيه تسعه أشهر من تاريخ التأشير بالسجل 

التجارى

470 - الرؤيه المتطوره للحلول الهندسية Modern Vision Engineering Solutions   شركة سبق قيدها 

برقم    115282 قيدت فى 08-01-2018 برقم ايداع   952 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب 

السجل وضع الشركة تحت تصفية و تعيين السيد/ محمد مدحت محمد عبد العال مصفيا للشركة رقم قومي : 

28710010131114 - تكون فترة التصفية خلل عامين ميلديين من تاريخ إنهاء إجراءات التأشير في السجل 

التجاري بالتصفية. تحدد أعمال السيد/ المصفي

471 - وضع الشركة تحت التصفية   شركة سبق قيدها برقم    119779 قيدت فى 10-04-2018 برقم ايداع   

16590 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركه

472 - ديجيزيل DIGIZILLA   شركة سبق قيدها برقم    122247 قيدت فى 20-06-2018 برقم ايداع   

26715 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى وتصفية 

الشركة تصفية نهائية

473 - اوميجا فيجن OMEGA VESION   شركة سبق قيدها برقم    122995 قيدت فى 2018-07-15 

برقم ايداع   30209 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية 

نهائية

474 - شركه سيمس للصناعات الكهربائية و الضاءة   شركة سبق قيدها برقم    123468 قيدت فى 

26-07-2018 برقم ايداع   32069 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة 

تحت التصفية وتعيين الستاذ / طارق محمد محمد علي السهيلي رقم قومى 26204041602077 مصفي 

للشركة والقيام بجميع العمال التي تقتضيها التصفية وذلك خلل مدة )12( شهر من تاريخ التأشير بالسجل 

التجاري

475 - قلق للنتاج الفني   شركة سبق قيدها برقم    129383 قيدت فى 26-12-2018 برقم ايداع   55583 

وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد / احمد عبد 

الرحيم حسين عبد الرحيم ك مصفي للشركة - تحديد مدة التصفية وهي عام من تاريخ التأشير فى السجل التجارى

476 - جزائرلى تكس لتجارة القمشة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم    136821 قيدت فى 2019-06-27 

برقم ايداع   27012 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تم وضع الشركة تحت التصفية لمدة 

عام واحد اعتبارا من تاريخ التاشير فى السجل التجارى وقابلة  للتجديد بقرار من الجمعية العامة الغير العادية 

للشركة - تمت الموافقة بالجماع على تعيين الساتذة / ليليان وليم شفيق , انجى ابراهيم
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   Tradecon.Ltd For Trading    &    Construction   477 - تريدكون ليمتد للتوريدات و المقاولت

شركة سبق قيدها برقم    138577 قيدت فى 20-08-2019 برقم ايداع   34110 وفى تاريخ  2022-12-28   

تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية

478 - فورنو اند فريتو Forno & Fritto   شركة سبق قيدها برقم    138896 قيدت فى 28-08-2019 برقم 

ايداع   35372 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية - تعيين السيد 

/ محمد ربيع عمر على - مصفى - رقم قومى 28601222104237 - مدة التصفية 12 شهر من تاريخ التاشير 

بالسجل التجارى

479 - بيونى كافيه PEONY   شركة سبق قيدها برقم    139258 قيدت فى 05-09-2019 برقم ايداع   

36732 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية و تعيين الستاذ/ 

محمد السيد محمد مرسى ابراهيم مصفي للشركة علي أن تكون مده التصفية خلل عام ميلدي من تاريخ التأشير 

في السجل التجاري

480 - برفكت مينينجكو Perfect Miningco   شركة سبق قيدها برقم    144136 قيدت فى 2019-12-22 

برقم ايداع   54489 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو 

قيد الشركة  من السجل التجارى

481 - جميلة الخير للتصدير والتجارة العامة   شركة سبق قيدها برقم    154086 قيدت فى 2020-09-17 

برقم ايداع   31786 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

482 - سى اتش & بى لصناعه السينما CH&B   شركة سبق قيدها برقم    159744 قيدت فى 2021-01-04 

برقم ايداع   274 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد من السجل

483 - لرجيست تاور للتطوير العقاري ـ  Largest Tower   شركة سبق قيدها برقم    161403 قيدت فى 

07-02-2021 برقم ايداع   6013 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت 

التصفية - تعيين الستاذ / محمود محمد محمود عبدالعال مصفيا  للشركة

484 - هايست بيك للتطوير العمراني Highest Peak   شركة سبق قيدها برقم    162793 قيدت فى 

وضع الشركه  03-03-2021 برقم ايداع   10527 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل 1(

تحت التصفية .

2(  تعيين الستاذ /  عماد عبد الشافي عبد الحميد عبد الشافى مصفيا  للشركة ويتولي سيادته إعتبارا  من تاريخ 

التأشير بالسجل التجارى

485 - سمير قاسم شاكر وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    174980 قيدت فى 31-10-2021 برقم ايداع   

51458 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركة من السجل التجارى

   YAMILY Trade & Engineering Consultancy  486 - يامالى للتجارة والستشارات الهندسيه

شركة سبق قيدها برقم    180928 قيدت فى 08-02-2022 برقم ايداع   7472 وفى تاريخ  2022-12-28   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية 

- تعيين الستاذة / ياسمين أحمد علء الدين محمد مهدي مواليد 12 / 2 / 1975 رقم قومي 

27502120103587 القاهرة – مصري مصفيا للشركة - تحديد مدة التصفية 12 شهر من تاريخ التأشير 

بالسجل التجاري

487 - شركة يونيتيد جروب للملحة والتجارة الدولية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    10009 قيدت فى 

02-07-2003 برقم ايداع   3213 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو الشركة من 

السجل التجارى

488 - فيجن للخدمات الستشارية VISION CONSULTANT SERVICES   شركة سبق قيدها برقم    

13529 قيدت فى 16-05-2019 برقم ايداع   21211 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

489 - محمد حسن حسني القرماني وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    15210 قيدت فى 16-06-2005 برقم 

ايداع   5249 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية الشركة تصفية نهائية
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490 - الكرنك تريد   شركة سبق قيدها برقم    16369 قيدت فى 22-09-2005 برقم ايداع   13548 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقه علي وضع الشركه تحت التصفيه 

و ذلك في خلل  6 شهور من تاريخ التاشير في السجل  التجاري و تعيين السيد /  محمد جعفر مرسي حسن 

كمصفي للشركه

491 - شركة الزيتونة Dioliva ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم    27467 قيدت فى 26-09-2007 برقم 

ايداع   19992 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

492 - مصر للسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية   شركة سبق قيدها برقم    49060 قيدت فى 

10-11-2010 برقم ايداع   24547 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفيه وتعيين السيد / فارس محمد عبد العظيم مصفي للشركه على ان تكون مده التصفيه ثلث سنوات من تاريخ 

التأشير فى السجل التجارى

493 - العالم العربى لخدمات النترنت  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    71377 قيدت فى 2014-02-02 

برقم ايداع   2533 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

494 - جوالنا تكنولوجيز JAWALNA TECHNOLOGIES   شركة سبق قيدها برقم    89373 قيدت فى 

03-01-2016 برقم ايداع   146 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو لتصفية 

الشركة تصفية نهائية

495 - تارجت جروب للمعامل و الخدمات الطبية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    99837 قيدت فى 

08-12-2016 برقم ايداع   39709 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - وتحديد مدة التصفية لتصبح خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير في السجل التجاري - تعيين الستاذ/ 

خالد عبدالعزيز عثمان محمد كمصفي للشركة - رقم قومى 27001262100594

496 - جلوبال وان لدارة المطاعم Global one Restaurant Management   شركة سبق قيدها برقم    

102108 قيدت فى 14-02-2017 برقم ايداع   5628 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل 

المصفى - احمد رفاعى محمود - رقم قومى 26602200101314 - وضع الشركة تحت التصفية خلل ) 8 ( 

اشهر من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

497 - ستار ميديكس )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    102342 قيدت فى 20-02-2017 برقم ايداع   

6426 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية سته اشهر اخرى تبدأ من تاريخ 

انتهاء المدة السابقة فى 28 / 12 / 2022 حتى 27 / 6 / 2023 وذلك بسبب انتهاء المدة الولى قبل النتهاء من 

اجراءات التصفية

498 - حسابات مصر للتدريب   شركة سبق قيدها برقم    103901 قيدت فى 27-03-2017 برقم ايداع   

11385 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل محو الشركه

499 - اجريتيم للتنمية والستثمار الزراعى AGRITEAM   شركة سبق قيدها برقم    111350 قيدت فى 

25-10-2017 برقم ايداع   40281 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل وافق الحاضرون 

على تجديد مدة تصفية الشركة لمدة سنه اخرى من تاريخ انتهاء مدة التصفيه السابقه فى 18 / 11 / 2022 

لستكمال اجراءات تصفية الشركة 

وتجديد تعيين مصفى الشركة الستاذ / محمد وحيد محمد مصطفي لمدة اخرى

500 - السلطان الدمشقى   شركة سبق قيدها برقم    122868 قيدت فى 11-07-2018 برقم ايداع   29700 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية على أن تتم التصفية خلل سته 

أشهر من تاريخ التأشير بالتصفية فى السجل التجارى . تعيين مصفى للشركة وتحديد مهامه  . الستاذ  /  ياسر 

صالح عبد ا السقا -27002188800119  مصفيا للشركة .  على ان يقوم بجميع

501 - ترووس للمقاولت العامة و التوريدات Troos Contracting & Supplies   شركة سبق قيدها برقم    

125827 قيدت فى 03-10-2018 برقم ايداع   41532 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل 

تعيين السيد / مصطفى محمد سيد احمد محمد مصفيا للشركة وتحديد مهامه كما يلى : إتخاذ كافة الجراءات 

القانونية اللزمة لتصفية الشركة ومحو السجل التجاري الخاص بالشركة وتمثيل  الشركة أمام هيئة الستثمار 

والمناطق الحرة والغرفة

502 - توين لب TWIN LAB   شركة سبق قيدها برقم    128292 قيدت فى 02-12-2018 برقم ايداع   

51239 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو للتصفية النهائية
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503 - موضة ليف للتجارة Moda Life   شركة سبق قيدها برقم    129029 قيدت فى 18-12-2018 برقم 

ايداع   54029 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تصفية الشركة تصفية نهائية ومحو القيد 

من السجل التجارى

504 - كواليتى كاترينج Quality Catering   شركة سبق قيدها برقم    133689 قيدت فى 2019-04-03 

برقم ايداع   15289 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل الموافقة على محو السجل التجارى

APC African Product Company For Distribution      505 - المنتج الفريقي للتوزيع والتسويق

and Marketing    شركة سبق قيدها برقم    140237 قيدت فى 26-09-2019 برقم ايداع   40447 وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيدة/ غاده احمد رجائي 

محمد الطحلوى 26406011701641 مصفى للشركة . مدة التصفية سنة ميلدية من تاريخ التأشيربالسجل 

التجارى

506 - تاى-إن TIE-IN   شركة سبق قيدها برقم    140402 قيدت فى 01-10-2019 برقم ايداع   41016 

وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل أمر محو

507 - نورهان لمستحضرات التجميل   شركة سبق قيدها برقم    141625 قيدت فى 28-10-2019 برقم ايداع   

45577 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعين السيده / 

نورهان يسرى فاروق مصفيه للشركه علي ان تكون مده التصفيه  6شهور من تاريخ التاشير بالسجل التجاري

508 - فرست سرفيس العالميه للصناعه   شركة سبق قيدها برقم    148213 قيدت فى 09-03-2020 برقم 

ايداع   11388 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه - وتعيين 

السيد / حلمى صلح صالح لبيب - 28505252104976 مصرى الجنسية - لمده سنه من تاريخ التاشير فى 

السجل التجارى

509 - كونسو المحدودة للمطاعم Chonsu Limited For Restaurants   شركة سبق قيدها برقم    

150097 قيدت فى 23-06-2020 برقم ايداع   18397 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل 

أمر محو

510 - امام منصور امام و اميرة توفيق احمد و شركاهم   شركة سبق قيدها برقم    150414 قيدت فى 

30-06-2020 برقم ايداع   19322 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت 

التصفية - تعيين مصفى السيد / محمد عبد الرحيم عبد العزيز حسن - مصفيا للشركة للقيام باعمال التصفية - رقم 

قومى 28101080101411 - على ان تكون مدة التصفية فى خلل ) سنتين ( تبدا من تاريخ التاشير بالسجل 

التجارى

511 - مروه فتحى محمود اسماعيل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم    150761 قيدت فى 2020-07-09 

برقم ايداع   20308 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة سنة تبدأ من 

تاريخ انتهاء المدة المؤشر بها بالسجل التجارى

512 - اس.اس.سي تكنولوجي سولوشنز S.S.C Technology Solutions   شركة سبق قيدها برقم    

158580 قيدت فى 14-12-2020 برقم ايداع   47380 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل 

وضع الشركة تحت التصفيه تعيين السيد / عبد الفتاح محمد ابراهيم عامر مصفي للشركة و تحديد مده التصفيه 

سنة تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري بوضع الشركة تحت التصفيه

513 - العايدى ايجيبت لللومنيوم والمعادن EL AIDY EGYPT ALUM & METALS   شركة سبق قيدها 

برقم    159851 قيدت فى 05-01-2021 برقم ايداع   699 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب 

السجل أمر محو

514 - كاشات للتكنولوجيا والتطوير        Cashat For Technology and development . )ش.م.م(   

شركة سبق قيدها برقم    167350 قيدت فى 14-06-2021 برقم ايداع   27450 وفى تاريخ  2022-12-29   

تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية و

تعين السيد / محسن محمد محسن عبدالحميد "   مصفي للشركه و

تحديد مدة التصفية وهي 6 شهور تبدأ  من تاريخ التأشير في السجل التجاري
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515 - امبراطورية السواق المحدودة Empire Markets LTD   شركة سبق قيدها برقم    171443 قيدت 

فى 29-08-2021 برقم ايداع   39943 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة 

تحت التصفية وتعين الستاذ/ هبه سيد سيد محمد مصفي للشركة  مدة  التصفية في حدود 6 شهور من تاريخ 

التاشير بالسجل التجارى

516 - اليزل جروب للتوريدات   شركة سبق قيدها برقم    184049 قيدت فى 29-03-2022 برقم ايداع   

20150 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركة تحت التصفية وتعين السيد/ سيف 

خالد سيف اليزل مصفى للشركة 

     وتحديد مدة التصفية بسنة تبدأ من تاريخ التأشير بالسجل التجاري

517 - هكس مونت للستشارات العقارية Hexmont Realestate Consultancy   شركة سبق قيدها 

برقم    184410 قيدت فى 05-04-2022 برقم ايداع   21379 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب 

السجل ضع الشركة تحت التصفيه - تعيين اللستاذه/هدي محمد السيد مصفي - رقم بطاقة المصفى 

28412180101782

518 - رمضان السيد رمضان داود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    189938 قيدت فى 2022-07-17 

برقم ايداع   44071 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه. 

تعيين السيد / رمضان السيد رمضان . مصرى الجنسية - مواليد 16 / 1 / 1987 . مده التصفيه بمدة سنه من 

تاريخ التأشير فى السجل التجارى بوضع الشركة تحت التصفية
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رأس المال

1 - بورترى للدعاية و العلن )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     63364 قيدت فى 14-01-2013 برقم 

ايداع    1004وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

2 - عبدالحليم السعيد السيد منصور و شركاة شركة سبق قيدها برقم     82588 قيدت فى 06-05-2015 برقم 

ايداع    12931وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

3 - شركه سيستم تكنيك شركه ذات مسئوليه محدوده شركة سبق قيدها برقم     100479 قيدت فى 

29-11-1994 برقم ايداع    9340وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

45,000,000.000

4 - ناجى على حامد على حسونة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     132567 قيدت فى 10-03-2019 برقم 

ايداع    11225وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,258,000.000

5 - وايدر للستثمار والتطوير العقارى WIDER شركة سبق قيدها برقم     192902 قيدت فى 2022-09-11 

برقم ايداع    57782وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000,000.000

6 - هايدرو ويف للعمال الهندسية  

  HYDROWAVE ENGINEERING WORKS شركة سبق قيدها برقم     158912 قيدت فى 

20-12-2020 برقم ايداع    48547وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

7 - نعمان سليم عبد الدايم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     38189 قيدت فى 12-04-2009 برقم ايداع    

7366وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  23,200,000.000

8 - محمد محب عبد المرضى ابراهيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     50020 قيدت فى 10-01-2011 برقم 

ايداع    694وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

9 - اى سكاى ديفلوبمنت )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     93989 قيدت فى 29-05-2016 برقم ايداع    

17139وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

10 - محمد العزب عبدالغنى ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     126852 قيدت فى 29-05-2018 برقم 

ايداع    45644وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

11 - يونايتد برازرز UNITED BROTHERS شركة سبق قيدها برقم     133949 قيدت فى 

09-04-2019 برقم ايداع    16259وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

80,000.000

12 - جي اس جي أي اس لخدمات النترنت

GSGIS

  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     165028 قيدت فى 14-04-2021 برقم ايداع    17966وفى تاريخ  

04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  80,000.000

13 - محور التصدير المصرى بريز Egyptian Export Hub Breeze شركة سبق قيدها برقم     

190409 قيدت فى 27-07-2022 برقم ايداع    46206وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  51,997.400

14 - وايدر للستثمار والتطوير العقارى WIDER شركة سبق قيدها برقم     192902 قيدت فى 

11-09-2022 برقم ايداع    57782وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000,000.000
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15 - فود ماركس سوليوشن    Food Marks Solution شركة سبق قيدها برقم     198955 قيدت فى 

19-08-2021 برقم ايداع    5752وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

16 - بوزيارد Bo’s Yard شركة سبق قيدها برقم     125787 قيدت فى 02-10-2018 برقم ايداع    

41375وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

17 - ناشيونال دايركشن NATIONAL DIRECTION  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     155408 قيدت 

فى 13-10-2020 برقم ايداع    36228وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

18 - شركه ام اس ار للكيماويات المعالجه والخدمات البتروليه والهندسيه )ش.ذ.م.م(

M S R  Treating Chemicals And Oil Engineering Services شركة سبق قيدها برقم     

30677 قيدت فى 27-02-2008 برقم ايداع    4311وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000

19 - بي اندسترايل B Industrial شركة سبق قيدها برقم     128181 قيدت فى 29-11-2018 برقم ايداع    

50870وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  14,000,000.000

20 - الفا للسقف المعلقة والديكور شركة سبق قيدها برقم     139759 قيدت فى 17-09-2019 برقم ايداع    

38789وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

21 - هشام خليفة للتجارة شركة سبق قيدها برقم     139938 قيدت فى 22-09-2019 برقم ايداع    39370

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

22 - إيه أند إيه لتصنيع الملبس واليونيفورم A&A شركة سبق قيدها برقم     144786 قيدت فى 

05-01-2020 برقم ايداع    459وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

150,000.000

23 - محمود فوزى نجم عبد الرحيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     149130 قيدت فى 12-05-2020 برقم 

ايداع    14716وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

24 - لشركــــة إيه بى للستشاراتAB Consulting شركة سبق قيدها برقم     168905 قيدت فى 

13-07-2021 برقم ايداع    32533وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

860,000.000

25 - دايفرستى للستثمار العقارى Diversity Investment شركة سبق قيدها برقم     194853 قيدت فى 

09-10-2022 برقم ايداع    65428وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

21,000.000

26 - مينا جميل جورجى و شريكة شركة سبق قيدها برقم     62316 قيدت فى 03-12-2012 برقم ايداع    

25461وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

27 - محمد عبد المنعم جوده عطيه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     72134 قيدت فى 03-03-2014 برقم 

ايداع    5205وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

28 - شركة ذا كايرو انجيلز The Cairo Angels شركة سبق قيدها برقم     72438 قيدت فى 

16-03-2014 برقم ايداع    6373وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

150,000.000

29 - فروج ادز للدعاية والعلن - ايملك - FROG ADS - EMLAK شركة سبق قيدها برقم     82624 

قيدت فى 07-05-2015 برقم ايداع    13079وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000
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30 - ابليانس للحلول التسويقيه شركة سبق قيدها برقم     92029 قيدت فى 27-03-2016 برقم ايداع    

10137وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

31 - شركة سايد أب تكنولوجى Side Up  )ش. ذ. م. م ( شركة سبق قيدها برقم     97965 قيدت فى 

18-10-2016 برقم ايداع    31837وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

100,000.000
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أسم الشركة على محمود المفلح مومنى و شريكه , شركة تضامن و سمتها التجارية شركة اسيا . شركة سبق قيدها 

برقم     107693 قيدت فى 19-07-2017 برقم ايداع    25613وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  600,000.000

33 - كويك باك الكندية لصناعة الكرتون شركة سبق قيدها برقم     160146 قيدت فى 13-01-2021 برقم 

ايداع    1755وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,050,000.000

34 - شركة ايجيبت كروبس للتصدير 

EGYPT CROPS COMPANY FOR EXPORT)ECC( شركة سبق قيدها برقم     168269 قيدت 

فى 30-06-2021 برقم ايداع    30369وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

35 - الفتح ام ايه لتصدير المنتجات الزراعية .MA. شركة سبق قيدها برقم     196371 قيدت فى 

01-11-2022 برقم ايداع    72310وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

36 - ماش للستشارات  MASH CONSULTANTS شركة سبق قيدها برقم     4185 قيدت فى 

14-11-1999 برقم ايداع    6283وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

37 - بريليانت الهندسية Brilliant Engineering ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     42788 قيدت فى 

15-12-2009 برقم ايداع    25368وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

6,000,000.000

38 - حمدى عبد الحميد محمود محمد الجيزاوى و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     80370 قيدت فى 

19-02-2015 برقم ايداع    4638وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000,000.000

39 - امراء العرب للتصدير )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     102130 قيدت فى 14-02-2017 برقم ايداع    

5694وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

40 - محمد سعيد صابر وشريكتة للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     128897 قيدت فى 

16-12-2018 برقم ايداع    53507وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000
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العائله لتدوير المخلفات شركة سبق قيدها برقم     130306 قيدت فى 20-01-2019 برقم ايداع    2929وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

42 - نيو جنيريشين للتطوير العقاري New Generation شركة سبق قيدها برقم     150429 قيدت فى 

01-07-2020 برقم ايداع    19338وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

16,000,000.000

43 - تدوير ترادينج Tadweer Trading شركة سبق قيدها برقم     154569 قيدت فى 28-09-2020 برقم 

ايداع    33479وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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44 - كومبلكس COMPLEX شركة سبق قيدها برقم     159587 قيدت فى 30-12-2020 برقم ايداع    

50954وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  75,000,000.000

A  M C G EGYPT  FOR PROJECTS  45 - ايه ام سى جى ايجيبت لداره المشروعات

MANAGEMENT شركة سبق قيدها برقم     175978 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    54708وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,350,000.000

46 - اليطالية للدوات الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     196257 قيدت فى 31-10-2022 برقم ايداع    

71810وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

47 - سماره عبد السلم علي عبد السلم وشركاه شركه توصيه بسيطه وسمتها التجاريه )مصر بلست( شركة 

سبق قيدها برقم     93122 قيدت فى 28-04-2016 برقم ايداع    14077وفى تاريخ  10-12-2022   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  400,000.000

48 - اصبح شركه ماسكم ايجيبت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     12268 قيدت فى 22-12-2004 برقم 

ايداع    10780وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  8,000,000.000

49 - المجموعة العالمية للتعدين والتوريدات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80267 قيدت فى 

16-02-2015 برقم ايداع    4221وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

50 - ليفنت للقوى الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     118383 قيدت فى 08-03-2018 برقم ايداع    

11560وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

51 - جرين انترناشونال ميديكال - جيمكو   Green international Medical co.- Gimco شركة سبق 

قيدها برقم     139572 قيدت فى 15-09-2019 برقم ايداع    38123وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

WETALY MODERN INDUSTRY FOR  52 - ويطالى الصناعات الحديثة للغذية والمشروبات

FOOD AND BEVERAGE شركة سبق قيدها برقم     145798 قيدت فى 23-01-2020 برقم ايداع    

3396وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,500,000.000

53 - وادينا للستثمار العقارى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     147145 قيدت فى 18-02-2020 برقم ايداع    

7955وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

54 - كريم رمضان عبدالرحيم و شريكته شركة سبق قيدها برقم     151771 قيدت فى 04-08-2020 برقم 

ايداع    23756وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  55,000,000.000

55 - شركة وكالة إنجاز للبرمجيات Injaz Agency Company شركة سبق قيدها برقم     170292 قيدت 

فى 09-08-2021 برقم ايداع    36192وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

56 - رسلن لدارة المراكز التجارية و الخدمات العقارية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     68671 قيدت فى 

18-09-2013 برقم ايداع    19984وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

10,000,000.000

57 - عقارى للتسويق العقارى شركة سبق قيدها برقم     88214 قيدت فى 26-11-2015 برقم ايداع    

33908وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000.000

58 - كلوب CLUB7 7 )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     100465 قيدت فى 28-12-2016 برقم ايداع    

42251وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

59 - الجزايرى للملبس والقطنيات شركة سبق قيدها برقم     120534 قيدت فى 30-04-2018 برقم ايداع    

19722وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000
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60 - أورجا سيف للعنايةبالصحة Orga safe Health care شركة سبق قيدها برقم     122440 قيدت فى 

27-06-2018 برقم ايداع    27666وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

61 - سوات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     137292 قيدت فى 11-07-2019 برقم ايداع    28904وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

62 - البناء المتطور للنشاءات شركة سبق قيدها برقم     138823 قيدت فى 27-08-2019 برقم ايداع    

35135وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,600,000.000

63 - شركة محمود محمد عز الحسيني وشريكه شركة تضامن  وسمتها التجارية البطل للتنمية العمرانية شركة 

سبق قيدها برقم     146720 قيدت فى 11-02-2020 برقم ايداع    6454وفى تاريخ  12-12-2022   تم 

تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

64 - رويال جيفت ايجيبت لتجارة الهدايا royal gift egypt for commercial شركة سبق قيدها برقم     

193071 قيدت فى 14-09-2022 برقم ايداع    58666وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  20,000.000

65 - شركة آند للدعاية و العلن AND )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     81312 قيدت فى 

24-03-2015 برقم ايداع    8424وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

250,000.000

66 - أبل إنفستمنتس مصر Apple Investments Egypt LLC شركة سبق قيدها برقم     142047 قيدت 

فى 06-11-2019 برقم ايداع    47059وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

8,000,000.000

67 - وايدر للستثمار والتطوير العقارى WIDER شركة سبق قيدها برقم     192902 قيدت فى 

11-09-2022 برقم ايداع    57782وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

432,000,000.000

68 - كيميستور للمنتجات العطرية والبلسترات شركة سبق قيدها برقم     12395 قيدت فى 2005-01-17 

برقم ايداع    364وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

69 - ستار ايجيبت للتصدير شركة سبق قيدها برقم     113023 قيدت فى 21-11-2017 برقم ايداع    45408

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  250,000.000

70 - الدليل دوت كوم شركة سبق قيدها برقم     116957 قيدت فى 12-02-2018 برقم ايداع    6911وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

71 - تاون في ليف Town V Lifeش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     121874 قيدت فى 2018-06-06 

برقم ايداع    25188وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,020,000.000

72 - أونيرو للمقاولت     ONEIRO CONTRACTING شركة سبق قيدها برقم     139178 قيدت فى 

03-09-2019 برقم ايداع    36428وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

300,000.000

73 - الشارقة للستثمار ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     147499 قيدت فى 25-02-2020 برقم ايداع    

9083وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

VEZEETA E -                                                          74 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE  شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 21-05-2020 برقم ايداع    15726وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  51,940,000.000
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75 - الدبيكي وادريخام   ايه اند ايه محمد عبدا محمد حسن الدبيكي وشريكه شركة سبق قيدها برقم     

319523 قيدت فى 02-01-1999 برقم ايداع    46وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  12,000,000.000

76 - الوفاء لتصنيع المعادن ) محمود وطارق سيد محمد خليل ( تم تغيير الكيان القانونى الى شركة تضامن شركة 

سبق قيدها برقم     2077 قيدت فى 14-10-1998 برقم ايداع    828وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  400,000.000

77 - ام كيه للرخام والجرانيت عبد الرحمن حسين ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     46311 قيدت فى 

14-07-2003 برقم ايداع    3417وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

78 - شركة رامكو للملبس )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     61913 قيدت فى 18-11-2012 برقم ايداع    

23899وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

79 - يونى تريد ) عبدالمحسن طه وشريكه ( UNITRADE )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     62948 

قيدت فى 26-12-2012 برقم ايداع    27573وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

22,000,000.000

80 - ايؤانس جريجورى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     104132 قيدت فى 02-04-2017 برقم ايداع    

12135وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

81 - إمبر للنشاءات IMPERIAL شركة سبق قيدها برقم     165434 قيدت فى 25-04-2021 برقم ايداع    

19447وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

82 - أفكار لعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات AFKAR شركة سبق قيدها برقم     

185886 قيدت فى 20-04-2022 برقم ايداع    24890وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  2,050,000.000

83 - فستق الشام لتجارة المكسرات شركة سبق قيدها برقم     173487 قيدت فى 04-10-2021 برقم ايداع    

46587وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

84 - دراية لدارة المولت شركة سبق قيدها برقم     196125 قيدت فى 30-10-2022 برقم ايداع    71348

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,000,000.000

85 - اكرامي صبحي محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     63483 قيدت فى 20-01-2013 برقم ايداع    

1419وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

86 - شركة بتروليم اوربيت PETROLEUM ORBIT شركة سبق قيدها برقم     94314 قيدت فى 

07-06-2016 برقم ايداع    18285وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

87 - بوسطة تكنولوجي BOSTA TECHNOLOGY )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101723 قيدت 

فى 02-02-2017 برقم ايداع    4179وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

5,000,000.000

88 - جنرال سيستمز للصناعات البلستكية و الكيماوية GeNeral SysteMs G.S.B.M شركة سبق قيدها 

برقم     120286 قيدت فى 23-04-2018 برقم ايداع    18757وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس 

المال رأس مالها  2,000,000.000

89 - إيرا للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     128843 قيدت فى 13-12-2018 برقم ايداع    53299

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000
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90 - احمد عبد المحسن سيد محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     182323 قيدت فى 28-02-2022 برقم 

ايداع    12524وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

91 - شركه الندلس للتجاره والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     305839 قيدت فى 03-07-1997 برقم 

ايداع    13135وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  10,000,000.000

92 - مرجان للصناعات المتكاملة والتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     126817 قيدت فى 

29-10-2018 برقم ايداع    45449وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

93 - جلوسي بيرد لتجارة وتوريد الحقائب Glossy Bird شركة سبق قيدها برقم     146516 قيدت فى 

06-02-2020 برقم ايداع    5735وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

94 - جريفولز الشرق الوسط وأفريقيا Grifols Middle East & Africa شركة سبق قيدها برقم     

160177 قيدت فى 13-01-2021 برقم ايداع    1786وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  16,857,894.000

95 - الباتروس لدارة المنشات السياحية والفندقية شركة سبق قيدها برقم     197457 قيدت فى 2022-11-20 

برقم ايداع    77110وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

96 - الستشاريون للمقاولت - اساس - )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     53833 قيدت فى 2011-09-12 

برقم ايداع    16793وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  42,000,000.000

97 - ديتكو للهندسة و التجارة Detco Engineering & Trade )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

73759 قيدت فى 12-05-2014 برقم ايداع    11294وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  250,000,000.000

98 - نابوليا شركة سبق قيدها برقم     124204 قيدت فى 14-08-2018 برقم ايداع    35018وفى تاريخ  

21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,200,000.000

99 - ملومود للدارة و الستثمار Mellowmood For Management and Investment شركة سبق 

قيدها برقم     156132 قيدت فى 26-10-2020 برقم ايداع    38720وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

100 - مطاعم اصايل للكلت الخليجية 

Asayel Restaurants شركة سبق قيدها برقم     183839 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع    19346

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,850,000.000

101 - طيبة للستشارات شركة سبق قيدها برقم     30896 قيدت فى 06-03-2008 برقم ايداع    5045وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  8,000,000.000

102 - العربى لدارة وانشاء البنية التعليمية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     36190 قيدت فى 

18-12-2008 برقم ايداع    26276وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

28,000,000.000

103 - دوكا ايجيبت للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     111246 قيدت فى 24-10-2017 برقم 

ايداع    39994وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  29,120,000.000

104 - سيلفركى للتكنولوجيا                SILVERKEY TECHNOLOGIES شركة سبق قيدها برقم     

114283 قيدت فى 18-12-2017 برقم ايداع    50302وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  1,150,000.000
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105 - سكوب سيليوشن ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     124649 قيدت فى 03-09-2018 برقم ايداع    

36815وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

106 - بيك اند باك ماركت

PICK N PACK MARKET شركة سبق قيدها برقم     162392 قيدت فى 25-02-2021 برقم ايداع    

9225وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

107 - بلك هورس للنشاءات وإدارة المشروعات BLACK HORSE شركة سبق قيدها برقم     171510 

قيدت فى 31-08-2021 برقم ايداع    40113وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

108 - ملهم محمد توفيق عثمان و شريكه شركة سبق قيدها برقم     190880 قيدت فى 04-08-2022 برقم 

ايداع    48382وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

109 - الحسام للمشروعات التجارية –) EL.Hossam Group( شركة سبق قيدها برقم     191513 قيدت 

فى 17-08-2022 برقم ايداع    51377وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

110 - الشركة العربية للنتاج والتعبئة " كاستكو " " محمد أحمد قاسم الحلو وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     

295892 قيدت فى 03-06-1996 برقم ايداع    8496وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  10,000,000.000

111 - هانى محمود احمد ابو المجد وشريكيه المجد للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     142534 قيدت 

فى 18-11-2019 برقم ايداع    48829وفى تاريخ  24-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

30,000,000.000

112 - ماكسر الصناعية Maxar Industrial Group شركة سبق قيدها برقم     155175 قيدت فى 

07-10-2020 برقم ايداع    35435وفى تاريخ  24-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

113 - محمد خالد رغفان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     121522 قيدت فى 27-05-2018 برقم ايداع    

23472وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,300,000.000

114 - جيمناى انتربرايزس أفريقيا                      GEMINI ENTERPRISES AFRICA ش.ذ.م.م 

شركة سبق قيدها برقم     133791 قيدت فى 04-04-2019 برقم ايداع    15611وفى تاريخ  2022-12-25   

تم تعديل رأس المال رأس مالها  17,078,700.000

115 - شركة سباتزيو لصناعة الثاث SPAZIO شركة سبق قيدها برقم     129903 قيدت فى 2019-01-09 

برقم ايداع    1227وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

116 - ستيدي للتعميرsteady for reconstruction شركة سبق قيدها برقم     143202 قيدت فى 

03-12-2019 برقم ايداع    51286وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

117 - اكسكلوسف للتسويق العقارى Exclusive Real Estate شركة سبق قيدها برقم     154472 قيدت 

فى 27-09-2020 برقم ايداع    33251وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000

118 - هاني محمود احمد أبو المجد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     164826 قيدت فى 11-04-2021 برقم 

ايداع    17326وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  20,000,000.000

119 - برومو فودز للمحاصيل الزراعية Promo Foods شركة سبق قيدها برقم     193174 قيدت فى 

15-09-2022 برقم ايداع    59051وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

50,000.000
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120 - افريقيا تليكو )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     66945 قيدت فى 10-06-2013 برقم ايداع    

13247وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,250,000.000

121 - شركة كى تو اس للتجارة العامة والتصدير )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     104182 قيدت فى 

03-04-2017 برقم ايداع    12311وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

500,000.000

122 - وليد محمود جلل السيد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     130014 قيدت فى 13-01-2019 برقم ايداع    

1746وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  7,000,000.000

123 - إضافه مصر للستثمار و التنميه العقاريه شركة سبق قيدها برقم     177804 قيدت فى 2021-12-13 

برقم ايداع    60505وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  510,000,000.000

124 - رامسسكو للهندسة والمقاولت RAMSSKO ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     188028 قيدت فى 

05-06-2022 برقم ايداع    34908وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

125 - هوبر لتأجير المركبات الكهربائيه HOPPER شركة سبق قيدها برقم     195233 قيدت فى 

13-10-2022 برقم ايداع    67020وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

126 - شركه عبرافريقيا للتوريدات والخدمات البتروليه منطقه حره محمود سعيد وجيبي جوزيف وشريكهما شركة 

سبق قيدها برقم     1613 قيدت فى 16-06-2003 برقم ايداع    216وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

127 - مصر الخليج للتجارة والنظمة المتكاملة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     43664 قيدت فى 

28-01-2010 برقم ايداع    1885وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

128 - شركة نيو انجلز للستشارات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     109481 قيدت فى 11-09-2017 برقم 

ايداع    32964وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  300,000.000

129 - رولند فارما Rowland Pharma ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     137301 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    28913وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

2,000,000.000

130 - كونسلتنج للتنمية البشرية 

Consulting شركة سبق قيدها برقم     158759 قيدت فى 21-12-2020 برقم ايداع    47963وفى تاريخ  

28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

131 - فارما جرو للتوكيلت PHARMA GROW FOR AGENCIES شركة سبق قيدها برقم     

159421 قيدت فى 28-12-2020 برقم ايداع    50261وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  2,000,000.000

132 - كونستركشن ستور للنشاءات Construction Store شركة سبق قيدها برقم     160949 قيدت فى 

31-01-2021 برقم ايداع    4359وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

133 - مكانى للستثمار والتنمية العقارية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     30705 قيدت فى 2008-02-28 

برقم ايداع    4375وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  200,000,000.000

134 - دلتا فابريك مصر وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     52839 قيدت فى 19-10-1998 برقم ايداع    

2465وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,000,000.000
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135 - سوريا تريد ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     52925 قيدت فى 12-07-2011 برقم ايداع    12727

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  3,000,000.000

136 - شركة تى أر كيه لتجارة و توزيع المواد الغذائية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     67095 قيدت فى 

17-06-2013 برقم ايداع    13817وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

137 - هانى محمود احمد ابو المجد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     82706 قيدت فى 12-05-2015 برقم 

ايداع    13400وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000,000.000

138 - بروتيفيتي ممبر فيرم ميدل ايست شركة سبق قيدها برقم     107450 قيدت فى 12-07-2017 برقم 

ايداع    24574وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

139 - فور دي للمقاولت والتصميمات الهندسية - 

D Dimension To Contracting and Engineering Design

4 - ) شركة ذات مسئولية محدودة( شركة سبق قيدها برقم     117459 قيدت فى 22-02-2018 برقم ايداع    

8602وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

140 - انتربرايس لدارة المحتوى اللكترونى ENTER PRISE VENTURES شركة سبق قيدها برقم     

136994 قيدت فى 03-07-2019 برقم ايداع    27605وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال 

رأس مالها  100,000.000

 QHSSE PLATFORM 141 - كيو اتش اس اس اي بلت فورم للستشارات وخدمات مكافحه الحريق

شركة سبق قيدها برقم     164577 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    16477وفى تاريخ  2022-12-29   

تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000
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العناوين

1 - الشركه المصريه اللمانيه لصناعات البناء }هوك ماك ماكس ايجيبت{ شركة سبق قيدها برقم     197 قيدت 

فى 04-03-1998 برقم ايداع    476وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع 4 عماره رقم 2 بالمنطقه الجنوبيه الشرقيه خلف شيراتون هليوبوليس مركز اتصال وعلقات عامة 

للشركة

2 - شركه ريحانه للفنادق ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8691 قيدت فى 10-12-1997 برقم ايداع    

2251وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر توضيح عنوان الشركة : 

قرية الجونة - مدينة الغردقة

3 - تاب الشركة الهندسية لخدمات الضبط والموازنة شركة سبق قيدها برقم     11346 قيدت فى 2004-06-07 

برقم ايداع    3080وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : عقار  

رقم 95 ش حافظ رمضان - الدور الثامن - مدينة نصر اول -

4 - صقر باور جنريشن - ايجيبت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     38056 قيدت فى 06-04-2009 برقم 

ايداع    6806وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 1 

بالعمارة 371 عمارات ضباط القوات المسلحة بمنطقة زهراء مدينة نصر

5 - ليف كوتشنج ايجيبت لتنمية الموارد البشرية Life Coaching Egypt ش م م شركة سبق قيدها برقم     

40574 قيدت فى 11-08-2009 برقم ايداع    16851وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 3 ص شارع سيد زكريا خليل - مربع 1216 - الدور الول  - شقه 102 - 

النزهه

6 - دمج شركة كاميجيت لصناعة الملبس الجاهزة) شركة مندمجة( - في شركة كريستال فور ماكينك شيرتس 

كريستال فور ماكينك شيرتس)شركة دامجة( شركة سبق قيدها برقم     51066 قيدت فى 28-03-2011 برقم 

ايداع    5213وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف افتتاح فرع : قطعة 

أرض بمساحة 4460 م2 بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة

7 - الشركة السعودية المصرية لصناعات التبريد شركة سبق قيدها برقم     65534 قيدت فى 2013-04-11 

برقم ايداع    8321وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم 201 –

شارع جاد الحق – مربع 1224- مساكن شيراتون

8 - موتور كير سرفيس )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     71901 قيدت فى 20-02-2014 برقم ايداع    

4349وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الشقه رقم 3 - بالدور الثاني - 

بالعقار رقم 9ز / 4 بشارع سيد داوود - تقسيم اللسلكي - المعادي الجديدة

9 - محمد حسن العدل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     79225 قيدت فى 24-10-2016 برقم ايداع    

32394وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع

10 - صقر باور جنريشن - ايجيبت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     82274 قيدت فى 27-04-2015 برقم 

ايداع    11914وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 

1 بالعمارة 371 عمارات ضباط القوات المسلحة بمنطقة زهراء مدينة نصر

11 - بش براندز للتوكيلت التجاريه شركة سبق قيدها برقم     90815 قيدت فى 03-05-2018 برقم ايداع    

1757975وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

12 - مصر للحذية " كلوب الدو" شركة سبق قيدها برقم     92227 قيدت فى 24-04-2022 برقم ايداع    

 - A4156 - 25671وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان

مرحلة ثانية - الدور الل الترفيهى - سيتى ستارز - مدينة نصر -
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13 - مصر للحذية " كلوب الدو شركة سبق قيدها برقم     92227 قيدت فى 14-09-2020 برقم ايداع    

 - A4156 - 31157وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان

مرحلة ثانية - الدور الل الترفيهى - سيتى ستارز - مدينة نصر -

14 - مصر للحذية " كلوب الدو  Misr for shoes " clubaldo" " شركة سبق قيدها برقم     92227 

قيدت فى 03-04-2016 برقم ايداع    10971وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - A4156 - مرحلة ثانية - الدور الل الترفيهى - سيتى ستارز - مدينة نصر -

15 - سبيرال spiral شركة سبق قيدها برقم     94303 قيدت فى 06-06-2016 برقم ايداع    18233وفى 

تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 5 / 13 شقة 22 زهراء 

المعادى - البساتين - القاهرة

16 - عمر محمد مرزوق الحبش وشريكه شركة سبق قيدها برقم     104693 قيدت فى 18-04-2017 برقم 

ايداع    14177وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : القطعة 

رقم 747 المنطقة الصناعية - مخازن الشباب - مدينة 6 اكتوبر

17 - توتل ريتش للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     114513 قيدت فى 27-04-2021 برقم ايداع    

19904وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

18 - إكسبورتيام الدولية للتجارة والصناعة Exportium International شركة سبق قيدها برقم     

125098 قيدت فى 17-09-2018 برقم ايداع    38684وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : 42 ش البحر الرئيسي – شيراتون – النزهة - القاهرة

19 - إيه مارت لسلسل المداد وتجارة التجزئة A Mart شركة سبق قيدها برقم     129174 قيدت فى 

20-12-2018 برقم ايداع    54524وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر اغلق الفرع الكائن في مارينا الغردقه – السياحيه – السقاله - بجوار ميناء الصيادين - الغردقه

20 - الشركة التجارية المصرية المتكاملة Integrated Commercial Egyptian Company شركة 

سبق قيدها برقم     129587 قيدت فى 02-01-2019 برقم ايداع    165وفى تاريخ  01-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحده رقم C-9 بالمبنى رقم C بالدور الرضي بالمركز التجارى بيترا 

جيت ألماظه - مول ألماظه - الكائن أمام مستشفي مصر للطياران

21 - ناجى على حامد على حسونة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     132567 قيدت فى 10-03-2019 برقم 

ايداع    11225وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - بلوك 2 

شارع اولد غريب - السلم -

22 - شركة مصر للحذية "كلوب الدو" شركة سبق قيدها برقم     132949 قيدت فى 18-03-2019 برقم 

 A4156 - ايداع    12618وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان

- مرحلة ثانية - الدور الل الترفيهى - سيتى ستارز - مدينة نصر -

23 - محمود محمد صالح عزيزي وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     135261 قيدت فى 16-05-2019 برقم 

ايداع    21193وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - الدور 

الرضى من المصنع المقام على قطعه الرض رقم 7-12 بلوك 20016-المنطقه الصناعيه الولى  - المتداد 

الغربى -

 العبور-

24 - دورميري للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     136640 قيدت فى 25-06-2019 برقم ايداع    

26420وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - 7 شارع البورصه 

متفرع من شارع التوفيقيه - الزبكيه -
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25 - النورس الفراتيى لنظمة معالجة و تعبئة مياة الشرب    EL NOURAS AL FORATY شركة سبق 

قيدها برقم     141188 قيدت فى 20-10-2019 برقم ايداع    43941وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 1 حارة عبدالخالق ابو العنين من شارع محمد ابراهيم 

عطية - سراى القبة - الزيتون

26 - النورس الفراتيى لنظمة معالجة و تعبئة مياة الشرب    EL NOURAS AL FORATY شركة سبق 

قيدها برقم     141188 قيدت فى 20-10-2019 برقم ايداع    43941وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع - العقار رقم 1-شارع نور السلم-الخصوص-

27 - الشركه الوطنية المتحده للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     147345 قيدت فى 2020-02-23 

برقم ايداع    8591وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : 

وحدة ادارية نموذج رقم 1 - بالدور الرابع العلوى واجهه بحريه - برج التعمير 3 بشارع طلعت حرب - شبين 

الكوم

28 - سوسن سعيد سيد عبدا وشريكيها ) الشركة المصرية الهندسية للتصنيع والستثمار العقارى ( شركة سبق 

قيدها برقم     150889 قيدت فى 12-07-2020 برقم ايداع    20640وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : شارع محمد علي من شارع مبارك - منطي - قليوب

29 - في اي بي سبليرز للتوريدات العمومية VIP Suppliers شركة سبق قيدها برقم     154257 قيدت فى 

22-09-2020 برقم ايداع    32457وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : شقة 204 – الدور الثاني – 3أ عمارات الفاروقية جسر السويس – النزهه الجديدة

30 - تي بي جي للستثمار العقاري TBG شركة سبق قيدها برقم     156689 قيدت فى 05-11-2020 برقم 

ايداع    40692وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

شقة رقم 5 – الدور الول-13 ش عبدا النديم –من شارع اباظة-خلف سنترال مصر الجديدة – جسر السويس

31 - اون تايم ليجار السيارات

ON TIME شركة سبق قيدها برقم     159054 قيدت فى 21-12-2020 برقم ايداع    48885وفى تاريخ  

01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة بالدور الول قطعة 8 بلوك 14 

منتجع النخيل - قسم النهضة - حى السلم

32 - محمد ايهاب كمال محمد وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     160593 قيدت فى 21-01-2021 برقم 

ايداع    3298وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 42  ش 

البحر الرئيسي – شيراتون – النزهة - القاهرة

33 - سيركل الهندسية Circle شركة سبق قيدها برقم     162668 قيدت فى 02-03-2021 برقم ايداع    

10168وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 85 ش هارون 

الرشيدى - مصر الجديدة

34 - احمد عبدالرازق عبدالرحمن و شريكه شركة سبق قيدها برقم     162924 قيدت فى 08-03-2021 برقم 

ايداع    10864وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف قطعه رقم ) 4 - 

146 ( بمنطقة الصناعات المتوسطه - بني سويف الجديده

35 - اتش جى جروب لتجارة وتوزيع وتوريد المواد الغذائية HG GROUP شركة سبق قيدها برقم     

163576 قيدت فى 18-03-2021 برقم ايداع    13176وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان -  محل التجارى رقم ) 4 ( بالعقار رقم 1 أ شارع عكاشه - الدقى - الجيزة . وبذلك 

ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 6 اكتوبر

36 - نايل فالكونز NILE FALCONS  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     165329 قيدت فى 

21-04-2021 برقم ايداع    19089وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - فيل 56 شارع 12 - الحى الخامس - المنطقة الثانية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
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37 - حورس جروب لتنفيذ مشروعات البناء شركة سبق قيدها برقم     165858 قيدت فى 09-05-2021 برقم 

ايداع    21089وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  : 117 

شارع الطاقة / الحى الثامن / مدينة نصر / القاهرة – شقة 6- الدور الثالث

38 - واى ايه ديفليبمنت كونسلتنت للستشارات 

Y A DEVELOPMENT CONSULTANT شركة سبق قيدها برقم     166838 قيدت فى 

02-06-2021 برقم ايداع    24538وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحده رقم ) CO-SHOP-02( بمساحه 42 م2 الكائنه بقطعه الرض رقم 33 المستثمرين الشماليه ليله 

كومبوند قسم التجمع الول القاهره الجديده

39 - شركة الشريفين لمواسير البلستيك شركة سبق قيدها برقم     168520 قيدت فى 06-07-2021 برقم 

ايداع    31149وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعة رقم 56 ج -

المنطقة الصناعية الرابعة

40 - فايف ستار للصناعات البلستيكية شركة سبق قيدها برقم     169215 قيدت فى 25-07-2021 برقم ايداع    

33396وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - جزء بمساحة ) 

2000م2 ( من القطعة 14 بلوك 22005 بالمنطقة الصناعية ب & ج بمدينة العبور

41 - سبارك لنظمه التحكم

SPARK FOR CONTROL SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     170456 قيدت فى 

11-08-2021 برقم ايداع    36756وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان 12 شارع قورش - المنطقة السادسة - مدينة نصر

Mokhtar And Ali For Industrial Investment)42 - مختار وعلى للستثمار الصناعى )أم.أيه

M.A( ( شركة سبق قيدها برقم     171736 قيدت فى 02-09-2021 برقم ايداع    40806وفى تاريخ  

01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 55 شارع جسر السويس 

السلم

43 - وورم ليت لتصنيع وحدات الضاءة شركة سبق قيدها برقم     172634 قيدت فى 20-09-2021 برقم 

ايداع    43834وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 

بالدور الرضى بالعقار رقم )9( شارع احمد مخيمر - النزهة الجديدة

Integrated Energy and Engineering Services  44 - شركة خدمات الطاقه والهندسه المتكامله

IEES( ( شركة سبق قيدها برقم     180102 قيدت فى 23-01-2022 برقم ايداع    4122وفى تاريخ  

01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 18 ش زهرة المدائن – النزهه - 

القاهره

45 - قو بوك دوت كوم للبرمجيات Gobooc.Com شركة سبق قيدها برقم     180275 قيدت فى 

25-01-2022 برقم ايداع    4775وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ) 6 

و ( 3 تقسيم اللسلكي - شارع محمد العريان الدور الرضي فوق البدور - المعادي الجديده

46 - تروس للستشارات والتدريب شركة سبق قيدها برقم     183224 قيدت فى 15-03-2022 برقم ايداع    

16423وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - الشقة رقم 1 

بالدور فوق الرضى بالعقار رقم 22 ش الحسين بالدقى - الجيزة . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار 

اكتوبر

47 - انجاز للتمويل متناهى الصغر 

Ingaz Micro Finance Company شركة سبق قيدها برقم     185778 قيدت فى 18-04-2022 برقم 

ايداع    24274وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - عقار رقم 

16 شارع لبنان - المهندسين - قسم العجوزة
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48 - مناسك للتسويق اللكترونىManasek شركة سبق قيدها برقم     191121 قيدت فى 2022-08-10 

برقم ايداع    49567وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان العقار 

ع الول – قسم القاهرة الجديدة رقم 26 أرض وزارة المالية الدور الرضي شقة رقم )2( بمنطقة الميراج – التجمش

49 - وان سلوشن للتوريدات One Solution For Supplies شركة سبق قيدها برقم     198606 قيدت فى 

02-03-2020 برقم ايداع    1582وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

فرع بالعنوان / شقة رقم 402 - عقار رقم 29 - شارع نزية خليفة .

50 - موبيليا ستور لتسويق الثاث  Mobilia - Store شركة سبق قيدها برقم     199302 قيدت فى 

29-07-2020 برقم ايداع    3299وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحدة 

رقم 173 في العقار رقم )7( الكائن شارع وهدان – قسم اول مدينة نصر. وبذلك تم نقل القيد

51 - شركه حلواني اخوان شركة سبق قيدها برقم     119 قيدت فى 25-06-1994 برقم ايداع    138وفى 

تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان الفرع النتاجى - بالقطعه رقم 

43 ومتخللتها - المنطقة الصناعية ب3 -العاشر من رمضان

52 - ايكتشن للتجارة و التوكيلت  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     61316 قيدت فى 18-10-2012 برقم 

ايداع    21873وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم 58 بمنطقة 

ورش الشباب منطقة 2 بلوك 1 مدينة 15 مايو

53 - شركة فيلوسيت للستشارات و تقنيات النشاءات Velosit شركة سبق قيدها برقم     84712 قيدت فى 

13-07-2015 برقم ايداع    20076وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

وحدة رقم 13 عمارة رقم 4 مجموعة 122 مدينة الرحاب

54 - ترانشن موبيل لداره المشروعات TRANSSION MOBILE شركة سبق قيدها برقم     90623 قيدت 

فى 11-07-2018 برقم ايداع    29739وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع

55 - ترانشن موبيل لداره المشروعات TRANSSION MOBILE شركة سبق قيدها برقم     90623 قيدت 

فى 11-02-2016 برقم ايداع    4672وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع  15 شارع رشدان

56 - ترانشن موبيل لداره المشروعات شركة سبق قيدها برقم     91719 قيدت فى 16-03-2016 برقم ايداع    

8844وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

57 - اتش ار سى للمطاعم السياحية شركة سبق قيدها برقم     92947 قيدت فى 24-04-2016 برقم ايداع    

13555وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فتتاح فرع - مطعم بشارع 

التسعين قطعة رقم 1 مشروع هايد بارك التجمع الخامس بالمنطقة الترفيهية والخدمية هايد اوت hydeoyt بسترو 

bistro -paris بارى

58 - فاين أستون للستثمارات )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     122294 قيدت فى 21-06-2018 برقم 

ايداع    26943وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع / الكائن فى 

1/18 ابراج المدينة سنتر بجوار بنك الهلى الكويتى

59 - فاين أستون للستثمارات )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     122294 قيدت فى 21-06-2018 برقم 

ايداع    26943وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / 9/2 امتداد 

ش النصر

60 - فاين أستون للستثمارات )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     122294 قيدت فى 21-06-2018 برقم 

ايداع    26943وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / 282  ش 

جمال عبد الناصر
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61 - فاين أستون للستثمارات )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     122294 قيدت فى 21-06-2018 برقم 

ايداع    26943وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاج فرع / 153 شارع 

الملك فيصل -محطة الكوم الخضر عبارة عن دور اردى وكامل ميزانين

62 - صحارى لدارة المشروعات المتوسطه SAHARA MEDIUM ENTERPRISE - S M E شركة 

سبق قيدها برقم     124400 قيدت فى 26-08-2018 برقم ايداع    35716وفى تاريخ  03-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / وحدة cd06 مبنى c الدور الرضى -المركز 

التجارى المفتوح open air mall بمشروع مدينتى

63 - جوسى وفروزى Joosy & Frozze شركة سبق قيدها برقم     159092 قيدت فى 2020-12-21 

برقم ايداع    48923وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع  / محل 

رقم 16 ج الدور الرضى -داخل مبنى 106 مركز المدينة التجارى - القطاع الول

64 - إم إم ايه لتجارة الجملة والتجزئة شركة سبق قيدها برقم     170651 قيدت فى 17-08-2021 برقم ايداع    

37311وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : قطعة 365 - 

تقسيم عمر بن الخطاب -

65 - سالم للغذيه Salem Foods شركة سبق قيدها برقم     171401 قيدت فى 30-08-2021 برقم ايداع    

39734وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع / القطعة رقم 805 

رمزية خارج الزمام بالوادى الفارغ

E.P.M.C FOR PAINTS  MANUFACTURING  66 - اى .بى .ام.سى لصناعات الدهانات ش.م.م

COMPANY )S.A.E( شركة سبق قيدها برقم     190666 قيدت فى 01-08-2022 برقم ايداع    47373

وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - القطعة رقم )1( - بلوك 

)5( - منطقة رقم )8( بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب مدينة 15 مايو

E.P.M.C FOR PAINTS  MANUFACTURING  67 - اى .بى .ام.سى لصناعات الدهانات ش.م.م

COMPANY )S.A.E( شركة سبق قيدها برقم     190666 قيدت فى 01-08-2022 برقم ايداع    47373

وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - المصنع الكائن بالقطعة رقم 

)1( - بلوك )5( - منطقة رقم )8( بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب مدينة 15 مايو

68 - العفاف لملبس المحجبات شركة سبق قيدها برقم     190924 قيدت فى 07-08-2022 برقم ايداع    

48530وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  القطعه رقم 391 

شارع المروه – 

   تقسيم عمر بن الخطاب – السلم – القاهرة

69 - شركه مطاعم البيت التايلندى -سل تاى SALA THAI CUISINE CO .LTD شركة سبق قيدها برقم     

195116 قيدت فى 12-10-2022 برقم ايداع    66474وفى تاريخ  03-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع / مطعم بالعقار رقم 9 شارع 151

70 - الشمس للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 05-08-2001 برقم ايداع    

1000012وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن فى مخازن 

شبرا طريق 15 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة

71 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 30-07-2001 برقم ايداع    

3975وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / المحل رقم 311 - في 

مبنى المعاي -جراند مول

72 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 30-07-2001 برقم ايداع    

3975وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء فرع الكائن فى  مخازن شبرا  

اول شبرا الخيمة طريق 15 مايو بجوار سنترال شبرا الخيمة
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73 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 30-07-2001 برقم ايداع    

3975وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الوحدة رقم 1 برج المروة ثان 

تقاطع شارع محب والناصر

74 - حتشبسوت للنقل السياحي شركة سبق قيدها برقم     8230 قيدت فى 24-09-2000 برقم ايداع    

1000041وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع

75 - حتشبسوت للنقل السياحي شركة سبق قيدها برقم     8230 قيدت فى 06-08-1997 برقم ايداع    1371

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء الغاء الفرع - عقار رقم 14 حى 

النور 204 - مدخل )ب( - شقة رقم )5( - الدور الثاني -

76 - حتشبسوت للنقل السياحي شركة سبق قيدها برقم     8230 قيدت فى 06-08-1997 برقم ايداع    1371

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع - معونه الشتا خلف المرور

77 - حتشبسوت للنقل السياحي شركة سبق قيدها برقم     8230 قيدت فى 08-08-2001 برقم ايداع    

1000029وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء الغاء الفرع

78 - مركز سينا للعمال المساحية والمقاولت العامة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     27701 قيدت فى 

09-10-2007 برقم ايداع    20776وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الشقة رقم 2 - عقار رقم 14 الهناجر القطامية - التجمع الثالث

79 - رويال فالى للسياحة ش م م شركة سبق قيدها برقم     30326 قيدت فى 12-02-2008 برقم ايداع    

2939وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء فرع  محل بالدور الرضى 

عقار السنانيه امام الكوبرى العلوى حى السنانيه -

80 - رويال فالى للسياحة ش م م شركة سبق قيدها برقم     30326 قيدت فى 12-02-2008 برقم ايداع    

2939وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع  فرع - شقة 14 بالدور 

الثانى بالعقار رقم 4 شارع السلولى - الدقى -

81 - اى ان تى كلينك E.N.T Clinic شركة سبق قيدها برقم     31057 قيدت فى 01-06-2022 برقم ايداع    

33937وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع / الوحدة الدارية 

)RBA 10-4( بالدور الرابع بالجناح رقم )A( بمنطقه الخدمات )د( بالشطر الول من تقسيم مدينة زهراء 

المعادي

82 - اى ان تى كلينك E.N.T Clinic ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     31057 قيدت فى 2008-03-16 

برقم ايداع    5599وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع / الوحدة 

الدارية )RBA 10-4( بالدور الرابع بالجناح رقم )A( بمنطقه الخدمات )د( بالشطر الول من تقسيم مدينة 

زهراء المعادى

83 - صابلمنت شوب للمكملت الغذائيه The Supplement Shop شركة سبق قيدها برقم     50584 

قيدت فى 22-02-2011 برقم ايداع    3013وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / 15 شارع عباس العقاد محل رقم 10 بالدور الرضى فوق البدروم - مدينة نصر

84 - صابلمنت شوب للمكملت الغذائيه The Supplement Shop شركة سبق قيدها برقم     50584 

قيدت فى 22-02-2011 برقم ايداع    3013وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية الغاء الفرع بالعنوان / محل رقم 2 بالدور الرضى برج المعموره - شارع المشاية السفلية - ناصية فندق 

مارشال الجزيرة - المنصورة اول

85 - صابلمنت شوب للمكملت الغذائيه The Supplement Shop شركة سبق قيدها برقم     50584 

قيدت فى 22-12-2013 برقم ايداع    27572وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع
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86 - نماء للتنمية العقارية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     57795 قيدت فى 11-04-2012 برقم ايداع    

7967وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الوحده رقم 2 بالدور 

الرضي - بالعقار رقم 37 من المربع 1173 مكرر - تقسيم مصر الجديدة - شيراتون - قسم النزهة

87 - جزائرلى للتجارة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     72908 قيدت فى 10-06-2019 برقم ايداع    

1710284وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

88 - الهدية للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     76941 قيدت فى 

01-10-2014 برقم ايداع    23771وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / الوحده رقمBB10 مبني B الدور الرضي اوبن اير مول - مدينتي

89 - النيل للخرسانة الجاهزة Nile Mix شركة سبق قيدها برقم     79225 قيدت فى 06-01-2015 برقم 

ايداع    534وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع مشروع  السكان 

الجتماعى -

90 - النيل للخرسانة الجاهزة Nile Mix شركة سبق قيدها برقم     79225 قيدت فى 06-01-2015 برقم 

ايداع    534وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع  مشروع 20 الف 

وحدة سكنية غرب العاصمة الدارية الجديدة -

91 - شركة فيلوسيت للستشارات و تقنيات النشاءات Velosit شركة سبق قيدها برقم     84712 قيدت فى 

13-07-2015 برقم ايداع    20076وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - وحدة ادارية رقم 106 بالعقار رقم 2 عمارات اول مايو طريق النصر

92 - رويال فالى للسياحة شركة سبق قيدها برقم     87123 قيدت فى 21-10-2015 برقم ايداع    29172

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

93 - رويال فالى للسياحة شركة سبق قيدها برقم     87124 قيدت فى 21-10-2015 برقم ايداع    29173

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط الغاء الفرع

94 - ايه دبليوكيه للخدمات اللوجستيه شركة سبق قيدها برقم     98309 قيدت فى 27-10-2016 برقم ايداع    

33226وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء فرع : محل رقم 9 الدور 

الول العلوي - قطعة رقم 3 ورقم 4 مول الجامعة - محور خدمات الحي السابع - مركز السادات -

95 - دروب تكنولوجى   DUROOB TECHNOLOGY )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     104595 

قيدت فى 13-04-2017 برقم ايداع    13862وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

one kattameya  مشروع ))O215 بالدور التاسع بالبرج رقم  ))O215-93 القاهرة الوحده الداريه رقم

96 - فاضل سيد صديق عثمان و شركاه شركة سبق قيدها برقم     118385 قيدت فى 08-03-2018 برقم 

ايداع    11574وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح قطعه رقم 310منطقه 

المغره مشروع المليون ونصف المليون فدان

97 - شركة موانىء لوجيستيك Mwani Logistics شركة سبق قيدها برقم     120800 قيدت فى 

08-05-2018 برقم ايداع    20698وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 8 شارع انقره  - عمارات الفرسان - قسم النزهة -

98 - ملك الفيومى ديزاينز للتصميمات MALAK ELFAYUMI DESIGNS شركة سبق قيدها برقم     

135328 قيدت فى 19-05-2019 برقم ايداع    21405وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة عقار )V- 41(  المنطقه السكنيه رقم )GREEN2-13(  - ميفيدا - التجمع الخامس

INTELLISYS        SOLUTIONS     &  99 - إنتيلسيس للستشارات ونظم المعلومات

CONSULTING      شركة سبق قيدها برقم     138114 قيدت فى 01-08-2019 برقم ايداع    32208

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة ادارية رقم 130 

الكائنة فى العقار رقم 2 - عمارات اول مايو - طريق النصر
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100 - غزال إيجي جروب للصناعات الغذائية GHAZAL EGY GROUP شركة سبق قيدها برقم     

144378 قيدت فى 25-12-2019 برقم ايداع    55308وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /محل تجاري رقم 3بالعقار رقم 70 - ش الميرغني

101 - غزال إيجي جروب للصناعات الغذائية GHAZAL EGY GROUP شركة سبق قيدها برقم     

144378 قيدت فى 25-12-2019 برقم ايداع    55308وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 11 ش لوساكا - شقة 3

102 - ايه اتش للحلول المبتكره AH      INNOVATIVE SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     

145255 قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    1760وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان :8  شارع البارون سيتى – المقطم

103 - الشركه الوطنية المتحده للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     147345 قيدت فى 2020-02-23 

برقم ايداع    8591وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد افتتاح فرع 

بالعنوان / 200 فدان بقريه جور مشين 7 مركز باريس

104 - سامية رزق بطرس مقار وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     148476 قيدت فى 16-03-2020 برقم 

ايداع    12229وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اسكندريه مبارك موازى 

المن المركزى  قرية منقباد

226 - ساتو فارما Sato Pharma شركة سبق قيدها برقم     82894 قيدت فى 18-05-2015 برقم ايداع    

14052وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة رقم 4 - 

بالطابق الثانى - عمارة رقم 8 - نموذج ن - مربع رقم 1258 ز - شيراتون

105 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     156961 قيدت فى 

15-11-2020 برقم ايداع    42047وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 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

106 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     156961 قيدت فى 

15-11-2020 برقم ايداع    42047وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع : ) فرع الصحراوى ( ويتضمن مقر اداري ومعرض للسيارات بالعنوان الكائن الكيلو 28 طريق مصر 

السكندرية الصحراوي

107 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     156961 قيدت فى 

15-11-2020 برقم ايداع    42047وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع : ) فرع العبور ( ويتضمن مقر اداري ومعرض للسيارات ومركز خدمة وصيانة سيارات بالعنوان 

الكائن بالقطع ارقام 1 -2 - 3 - 23- 24 - 25 بالبلوك 13004 بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور

108 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     156961 قيدت فى 

15-11-2020 برقم ايداع    42047وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع : ) فرع قطامية 5 ( ويتضمن معرض سيارات ومركز خدمة وصيانة سيارات بالعنوان الكائن القطعة 

رقم 3 الكائنة بمنطقة المعارض - الطريق الدائري - التجمع الثالث

109 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     156961 قيدت فى 

15-11-2020 برقم ايداع    42047وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع : ) فرع قطامية 1 ( معرض للسيارات بالعنوان الكائن القطعة رقم )1( - تقسيم 10/أ- المنطقة 

الستثمارية بالقطامية - الطريق الدائري
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110 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     156961 قيدت فى 

15-11-2020 برقم ايداع    42047وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع : ) فرع التسعين( ويتضمن مقر اداري ومعرض للسيارات للشركة بالعنوان الكائن في الوحدة رقم 5 

بالدور الرضي المنخفض بمبنى تريموف شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس

111 - جلوبال أوتو للسيارات Global Auto S.A.E  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     156961 قيدت فى 

15-11-2020 برقم ايداع    42047وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع : ) فرع قطامية 2 ( معرض سيارات بالعنوان الكائن 25 تقسيم المروحة - القطامية - تقاطع الطريق 

الدائري المؤدي الى مدينة نصر

112 - جي اس جي أي اس لخدمات النترنت

GSGIS

  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     165028 قيدت فى 14-04-2021 برقم ايداع    17966وفى تاريخ  

04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 11 شارع يوسف الجندي - التحرير - 

عابدين -مجمع الجريك كامبس -وحده رقم  G327 اليوناني  -

113 - هواريزونا للستثمار العقارى) HORAIZONA DEVELOPMENT( شركة سبق قيدها برقم     

165121 قيدت فى 15-04-2021 برقم ايداع    18249وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : فيل 95 النرجس 1 شارع التسعين الجنوبى

114 - النشاءات العربية للتشييد والبناء شركة سبق قيدها برقم     166119 قيدت فى 18-05-2021 برقم 

ايداع    21819وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  فيل 

182 الياسمين 3 – شارع مسجد النور – التجمع الول -القاهرة الجديدة

115 - كانافا لتصنيع الثاث CANAVA شركة سبق قيدها برقم     166849 قيدت فى 03-06-2021 برقم 

ايداع    24549وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن فى / 

المحل رقم 90 – نموذج 4 – قطاع ) B ( ضمن المنطقة التجارية الحرفية السوق الشرقى – مدينة الرحاب

116 - سالم للغذيه Salem Foods شركة سبق قيدها برقم     171401 قيدت فى 30-08-2021 برقم 

ايداع    39734وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مبنى 

اليونانى - الدور الرضى - وحدة رقم 4 - 11 ش يوسف الجندى - باب اللوق - التحرير -

117 - وورم ليت لتصنيع وحدات الضاءة شركة سبق قيدها برقم     172634 قيدت فى 20-09-2021 برقم 

ايداع    43834وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية الوحدة رقم 61 -الدور 

2B الثانى علوى - المنطقة الصناعية

118 - نصار للمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     182195 قيدت فى 24-02-2022 برقم ايداع    

12055وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل بالدور الرضى بشارع 

متفرع من طريق اسكندرية مطروح بالعقار الكائن بالكيلو 17.5 امام نقطة فورى معاذ

119 - انفنتى كونسلتنج جروس للدراسات و البحاث INFINITY CONSULTING GROWTH شركة 

سبق قيدها برقم     188913 قيدت فى 20-06-2022 برقم ايداع    39302وفى تاريخ  04-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المبنى الدارى رقم 5 زيزينيا - التجمع الخامس

120 - ذا داينر للتجهيزات والستثمار الغذائى The Diner شركة سبق قيدها برقم     189387 قيدت فى 

28-06-2022 برقم ايداع    41622وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / الوحده التجاريه رقم F&B 2 بالمبني المقام علي قطعتي ارض 422-423 القطاع الثالث

121 - داتا فاليو Data Value شركة سبق قيدها برقم     190063 قيدت فى 15-03-2020 برقم ايداع    

1881وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح موقع ممارسة النشاط 

والمركز الرئيسى شقة 4 بالدور الرضي عمارة 1190 مساكن الضباط زهراء مدينة نصر
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122 - تلقى لتصنيع وتجارة الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     190278 قيدت فى 2022-07-24 

برقم ايداع    45482وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان :

مدينة العبور _ المنطقة الصناعية الولى  _ المتداد الغربي _ ش 900 _ قطعة رقم 7 _ بلوك20010 _

E.P.M.C FOR PAINTS  MANUFACTURING  123 - اى .بى .ام.سى لصناعات الدهانات ش.م.م

COMPANY )S.A.E( شركة سبق قيدها برقم     190666 قيدت فى 18-10-2022 برقم ايداع    68171

وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

124 - عصام عبدالعاطي عبدالمجيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     190936 قيدت فى 07-08-2022 برقم 

ايداع    48541وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  البدروم 

و الدور الرضى و الدور الول فقط من المصنع المقام على قطعة الرض رقم 854  بمنطقة الصناعات الصغيرة 

شمال طريق القطامية - العين السخنة – بالتجمع الثالث

125 - ام أى اس كوليكشن فيرم لتحصيل الديون والستعلم MIS Collection Firm شركة سبق قيدها برقم     

194330 قيدت فى 29-09-2022 برقم ايداع    63143وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان -  شقة رقم )2( بالدور الول علوي بالعقار رقم )7( شارع الجولف – المعادي 

السريات – بجوار نادي المعادي الرياضي – القاهرة .

126 - انستاشوب Instashop شركة سبق قيدها برقم     198749 قيدت فى 17-11-2021 برقم ايداع    

9529وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 28 ميدان محمد زكي تقسيم 

المروحة, القطامية, الدور الرابع,.وبذلك يتم نقل القيد من السجل التجاري

127 - فود ماركس سوليوشن    Food Marks Solution شركة سبق قيدها برقم     198955 قيدت فى 

19-08-2021 برقم ايداع    5752وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور 

الول بالمصنع رقم 341 الكائن بالمنطقة الصناعية الثالثة – و يذلك تم نقل القيد

128 - شركة ال خالد العالميه للتجاره )الجل لوبريون ( ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     300110 قيدت فى 

05-04-2021 برقم ايداع    16308وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع

129 - شركة ال خالد العالميه للتجاره )الجل لوبريون ( ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     300110 قيدت فى 

27-11-1996 برقم ايداع    21621وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع / بالعقار رقم 38 شارع عبد الحميد لطفى ناصية شارع سليمان اباظه -مهندسين

130 - شركة ال خالد العالميه للتجاره )الجل لوبريون ( ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     300110 قيدت فى 

27-11-1996 برقم ايداع    21621وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اغلق الفرع - محل تجاري الدور الول من العقار 4 شارع سليمان اباظة - قسم الدقي

131 - شركة ال خالد العالميه للتجاره )الجل لوبريون ( ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     300110 قيدت فى 

27-11-1996 برقم ايداع    21621وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - محل رقم 13 بالدور الرضي بالعقار ليف مول رقم 79 مركز خدمات التجمع الخامس - قسم اول 

القاهره الجديده

132 - شركه دابر ايجيبت ليمتد شركة سبق قيدها برقم     245 قيدت فى 29-11-1994 برقم ايداع    296

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع / الكائن فى القطعة رقم 

)20-21 ( قطاع د - المنطقة الصناعية بيراميدز - جنوب مدينة العاشر من رمضان - طريق الروبيكى

133 - ميديا لب جروب للتجارة والصناعه شركة سبق قيدها برقم     9192 قيدت فى 20-08-2015 برقم 

ايداع    23246وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
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134 - ميديكا لب جروب للتجارة والصناعه شركة سبق قيدها برقم     9192 قيدت فى 31-10-2002 برقم 

ايداع    5211وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع : 10 شارع 

حندوسة - جاردن سيتي - قسم قصر النيل

135 - شركه ايكوانت مصر للخدمات شركة سبق قيدها برقم     12639 قيدت فى 02-03-2005 برقم ايداع    

1284وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : سيتى ستارز - 

ستار كابيتال A8 - شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر

136 - تسويق للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     16723 قيدت فى 07-11-2005 برقم ايداع    

15311وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع / المحل الكائن 

بالمنطقة )Fba -05 -112 ( الجونة - منطقة البلد

137 - تسويق للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     16723 قيدت فى 07-11-2005 برقم ايداع    

15311وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع / محل رقم 5 

بالعقار رقم 37 ش عمر لطفى - كامب شيزار

138 - تسويق للتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     16723 قيدت فى 07-11-2005 برقم ايداع    

15311وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح الفرع / محل رقم 12 

بمنطقة خدمات فندق جاز تمارينا بالساحل الشمالى الغربى

139 - اينوفيشن كرو للتسويق شركة سبق قيدها برقم     19055 قيدت فى 01-06-2006 برقم ايداع    7731

وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : شقة 3 بالدور الثالث فوق 

الرضى والميزانين بالعقار رقم 34 شارع القدس الشريف من شهاب - المهندسين

140 - كريدي اجريكول مصر ش.م.م CREDIT AGRICOLE EGYPT S.A.E - امر منع شركة سبق 

قيدها برقم     20051 قيدت فى 16-08-2006 برقم ايداع    12602وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل 

 - A )13العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المنطقة السياحية - قطع ارقام ) 9و10و11و12و

التجمع الخامس

141 - رويال فالى للسياحة ش م م شركة سبق قيدها برقم     30326 قيدت فى 12-02-2008 برقم ايداع    

2939وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع / محل بالدور 

الرضى عقار )105( شارع عرابى

142 - رويال فالى للسياحة ش م م شركة سبق قيدها برقم     30326 قيدت فى 12-02-2008 برقم ايداع    

2939وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع / محل )2( بالدور 

الرضى - عقار )7( - طريق المنزلة بجوار بنك مصر - المنصوره

143 - رويال فالى للسياحة ش م م شركة سبق قيدها برقم     30326 قيدت فى 12-02-2008 برقم ايداع    

2939وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح الفرع / محل رقم )2( دور 

الميزانين - عقار )67( النصف الشرقى - شارع المنطقة المركزية )ا(

144 - شركة بريما للصناعات الغذائية المتطورة ش م م شركة سبق قيدها برقم     50111 قيدت فى 

16-01-2011 برقم ايداع    1060وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان : قطعة رقم 5 بلوك 20039 غرب المنطقة الصناعية - مدينة العبور

145 - الوطنية لبدارى التسمين شركة سبق قيدها برقم     55339 قيدت فى 08-12-2011 برقم ايداع    

23393وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع

146 - الوطنية للتفريخ شركة سبق قيدها برقم     55563 قيدت فى 20-12-2011 برقم ايداع    24378وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع
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147 - آفاق مصر للمقاولت العامه والتوريدات والعمال الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     56258 قيدت فى 

24-01-2012 برقم ايداع    1954وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  شقة رقم 508 – الدور الخامس – العقار رقم 890 ش بورسعيد –حدائق القبه – برج بانوراما 

حدائق – القاهره

148 - ياز للصناعه والتجارة ) ليتشى (  Yaz For industry and trade -  LYCHEE شركة سبق قيدها 

برقم     60194 قيدت فى 28-08-2012 برقم ايداع    17457وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / داخل نادى نيو جيزة شارع الجيزة الجديدة - طريق مصر اسكندرية 

الصحراوى

149 - ياز للصناعه والتجارة ) ليتشى (  Yaz For industry and trade -  LYCHEE شركة سبق قيدها 

برقم     60194 قيدت فى 28-08-2012 برقم ايداع    17457وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / WOC الكائن المبنى رقم 16 وحدة g 28 - الكيلو 28 القاهرة السكندرية 

الصحراوى

150 - ياز للصناعه والتجارة ) ليتشى (  Yaz For industry and trade -  LYCHEE شركة سبق قيدها 

برقم     60194 قيدت فى 28-08-2012 برقم ايداع    17457وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / EFG الكائن داخل المبنى 129 - المرحلة 3 - القرية الذكية - الكيلو  28

القاهرة السكندرية الصحراوى

151 - ياز للصناعه والتجارة ) ليتشى (  Yaz For industry and trade -  LYCHEE شركة سبق قيدها 

برقم     60194 قيدت فى 28-08-2012 برقم ايداع    17457وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / القطعة رقم )41 ب( منطقة الصناعات الصغيرة - المنطقة الصناعية شمال 

طريق القطامية العين السخنة - التجمع الثالث

152 - ياز للصناعه والتجارة ) ليتشى (  Yaz For industry and trade -  LYCHEE شركة سبق قيدها 

برقم     60194 قيدت فى 28-08-2012 برقم ايداع    17457وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الكائن داخل ليك فيو كلوب هاوس - التجمع الخامس

153 - كناوف المحدودة Knauf Ltd شركة سبق قيدها برقم     70821 قيدت فى 02-01-2014 برقم ايداع    

161وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - جزء من الدور الول 

بالمبنى رقم 55 شارع 18 - المعادى

154 - رمال المحدودة للتوكيلت التجارية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73165 قيدت فى 

14-04-2014 برقم ايداع    9053وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - قطعة رقم 12 - الهضبة العليا المقطم شقة رقم 1 الدور الرضى خلف شركة الكهرباء بجوار 

جاسكو

155 - عبد الحكيم محمد البيومي سليمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     75333 قيدت فى 2014-07-21 

برقم ايداع    17534وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع / 

القطعة 52 - بمنطقة المطورين

156 - أوول سيزون للتجارة العامة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     76806 قيدت فى 2014-09-28 

برقم ايداع    23228وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - محل 

رقم )1( بالـدور الرضـى والول بالعقــار رقـم 8 شــارع المدينه المنـوره ــ النـزهه الجديـده

157 - أوول سيزون للتجارة العامة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     76806 قيدت فى 2014-09-28 

برقم ايداع    23228وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع -  محل 

رقم )1( بالـدور الرضى والول بالعقــار رقـم 36 شـارع المدينه المنـوره ــ النزهـه الجديـده

158 - اوول سيزون للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     76806 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    

54488وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
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159 - اوول سيزون للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     76806 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    

54489وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

160 - شركة النيل لتصنيع مواد البناء والتنمية المستدامة ) بسطوب (

Nile Company For The Manufacture Of Building Materials And Sustainable  

Development )Bastoob( شركة سبق قيدها برقم     97012 قيدت فى 07-09-2016 برقم ايداع    

28223وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية اضافة فرع / عنبر بالقطعه رقم 

20بالمنطقة الصناعيه 

الولي

161 - باناتكس للنظمة التحليلية Panatix Analytical Systems شركة سبق قيدها برقم     109187 

قيدت فى 28-08-2017 برقم ايداع    31627وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : الدور الثانى والثالث من المصنع رقم )648( منطقة الصناعات - المنطقة الصناعية شمال 

طريق القطامية العين السخنه – القاهرة الجديدة

162 - بيونير فيجن ايجبت PIONEERVISION EGYPT شركة سبق قيدها برقم     112292 قيدت فى 

06-11-2017 برقم ايداع    42713وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الثالث شقه 6 - 31 ش حسين ابراهيم - من مكرم عبيد - مدينه نصر اول - القاهره

Advanced Solutions Hub For Energy Services  163 - الحلول المتقدمه لخدمات الطاقة أش

ASH شركة سبق قيدها برقم     112713 قيدت فى 14-11-2017 برقم ايداع    44210وفى تاريخ  

05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - المبنى الدارى رقم 5 - منتجع زيزينيا 

- التجمع الخامس

164 - ايسنشالز ESSENTIALS COMPANY شركة سبق قيدها برقم     119150 قيدت فى 

25-03-2018 برقم ايداع    14156وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع / الوحدة رقم L.K35 و الكائنة بالمجمع التجارى بمول العرب - الكائن بميدان جهينة

165 - ريف اوازيس فليت Reef Oasis Fleet شركة سبق قيدها برقم     121548 قيدت فى 

28-05-2018 برقم ايداع    23694وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 3 شارع الديب محمد السباعى -

166 - سباركس بري سكول للتعليم SPARKS PRESCHOOL شركة سبق قيدها برقم     124717 قيدت 

فى 04-09-2018 برقم ايداع    37126وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / قطعة رقم 8 مركز خدمات عمارات النرجس - التجمع الخامس

167 - جراند سرفيس للمن و الخدمات شركة سبق قيدها برقم     125028 قيدت فى 13-09-2018 برقم 

ايداع    38402وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 5 د 

شارع حافظ رمضان من مكرم عبيد - مشروع اعمار بلزا - مدينة نصر

168 - هاواي للصناعه والتجاره شركة سبق قيدها برقم     125065 قيدت فى 16-09-2018 برقم ايداع    

38515وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع ) منفذ بيع ( للشركة 

بالعنوان / نادى الجزيرة الرياضى - 15 شارع سرايا الجزيرة - الزمالك - قسم قصر النيل

169 - بوزيارد Bo’s Yard شركة سبق قيدها برقم     125787 قيدت فى 02-10-2018 برقم ايداع    

41375وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 14 شارع 53 من شارع 9

170 - سييم لبز SEAM LABS ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     126874 قيدت فى 2018-10-30 

برقم ايداع    45684وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون المركز 

الرئيسي للشركة بالعنوان : الوحده الدارية رقم A411 – الدور الرابع – بيفرلي هيلز – الحي 17 –
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171 - ايليت سيرف ELITE SERV شركة سبق قيدها برقم     131607 قيدت فى 18-02-2019 برقم 

ايداع    7863وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 13 شارع 

ابراهيم نجيب -جاردن سيتى- اشقه رقم 5 بالدور الول فوق الرضى

 Al Ahram Tech For Manufacturing Irrigation Systems 172 - الهرام تك لتصنيع نظم الرى

شركة سبق قيدها برقم     140935 قيدت فى 14-10-2019 برقم ايداع    42989وفى تاريخ  2022-12-05   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 2 بالدور الرضى قطعة رقم 7376  – المقطم 

–

173 - كاراس لدارة وتشغيل المطاعم والكافتيريات Karas شركة سبق قيدها برقم     142264 قيدت فى 

12-09-2022 برقم ايداع    58212وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع الكائن المطعم و الكافيه الوحدة رقم AD06- AD07 - AD08 المبني A الدور الرضي - بالمركز 

التجاري المفتوح )مدينتي اوبن اير مول MADINATY OPEN  AIR MALL( بمشروع مدينتي

174 - كاراس لدارة وتشغيل المطاعم والكافتيريات Karas شركة سبق قيدها برقم     142264 قيدت فى 

12-11-2019 برقم ايداع    47934وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع الكائن المطعم و الكافيه الوحدة رقم AD06- AD07 - AD08 المبني A الدور الرضي - بالمركز 

التجاري المفتوح )مدينتي اوبن اير مول MADINATY OPEN  AIR MALL( بمشروع مدينتي

175 - كاراس لدارة وتشغيل المطاعم والكافتيريات Karas شركة سبق قيدها برقم     142264 قيدت فى 

12-11-2019 برقم ايداع    47934وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

المطعم و الكافيه الوحدة رقم AD06- AD07 - AD08 المبني A الدور الرضي - بالمركز التجاري المفتوح )

مدينتي اوبن اير مول MADINATY OPEN  AIR MALL( بمشروع مدينتي

176 - زا تراى ماشين THE TRI MACHINE شركة سبق قيدها برقم     147558 قيدت فى 

26-02-2020 برقم ايداع    9262وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة 

رقم )1( يمين السلم الكائنة بالدور الول عمارة رقم )6( المجاورة )7( التجمع الول

177 - فلوتريك للمضخات Flowtric For Pumps شركة سبق قيدها برقم     151402 قيدت فى 

21-07-2020 برقم ايداع    22392وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل رقم 4 بالدور الرضى المرتفع بالعقار رقم 71 شارع أحمد حسن الزيات – الحى السابع

178 - كاربو تريد للتنمية الزراعيه شركة سبق قيدها برقم     151485 قيدت فى 26-07-2020 برقم ايداع    

22785وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل العنوان : الكيلو 94 طريق 

مصر اسكندرية الصحراوى - وادى النطرون

179 - اكرافد للتصميمات الهندسية EKRAVD شركة سبق قيدها برقم     154085 قيدت فى 2020-09-17 

برقم ايداع    31785وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 

ليصبح / شقة رقم 4 عقار رقم 296 ش 37 الحى الخامس - التجمع الخامس

180 - اوميجا فارما )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     156223 قيدت فى 27-10-2020 برقم ايداع    

39065وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

يكون المركز الرئيسي لداره الشركه ومحلها القانوني في العنوان التي : غرفتين بالشقه رقم 703 –الدور السابع 

بالعقار رقم 44 ش العروبه

181 - رامبل للستثمارات الزراعية والغذائية شركة سبق قيدها برقم     158619 قيدت فى 2020-12-14 

برقم ايداع    47522وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح الفرع / 

المزرعة الكائنة فى الكيلو 92 طريق القاهرة السماعيلية الصحراوى

182 - صناع السعادة للشيكولته شركة سبق قيدها برقم     158776 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    

47989وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / منفذ بيع فى منطقة 

المحلت داخل نادى الزهور الرياضى - التجمع الخامس
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183 - صناع السعادة للشيكولته شركة سبق قيدها برقم     158776 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    

47989وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع / محل رقم 3 

بعماره الوقاف - 2 شارع الكازينو - سان ستيفانو

184 - داتكس المحدودة للخدمات التقنية

 Dateks Technology Services Limited DTS شركة سبق قيدها برقم     166124 قيدت فى 

18-05-2021 برقم ايداع    21824وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة رقم G339 - المبنى اليونانى - الكائن فى المجمع 171 ش باب اللوق - قسم عابدين - 

التحرير

185 - اكيوريت للتشطيبات Accurate شركة سبق قيدها برقم     168977 قيدت فى 14-07-2021 برقم 

ايداع    32677وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 4 ش 

الديب محمد السباعى - النزهة الجديدة -

186 - مبادرة للصناعة وإدارة المشروعات  

INITIATIVE FOR  INDUSTRY    AND PROJECT        MANAGEMENT )IIPM( شركة 

سبق قيدها برقم     169001 قيدت فى 14-07-2021 برقم ايداع    32841وفى تاريخ  05-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  9 شارع الشهيد – مصطفى حلمى –الماظه – مصر 

الجديدة-

187 - دوفيب انترناشيونال للتوريدات شركة سبق قيدها برقم     169376 قيدت فى 27-07-2021 برقم ايداع    

33976وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 4 

بالدور الثانى بالعقار رقم 3 ب - عمارات الشرق للتامين - شارع الدكتور محمد ابراهيم - مدينة نصر

188 - اتش واى اتش استديوز للتصوير الفوتوغرافى H Y H Studios شركة سبق قيدها برقم     171607 

قيدت فى 31-08-2021 برقم ايداع    40407وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - 23 ش البطراوى - برج ساره - الدور الثالث - عباس العقاد

189 - اكسل جلوبال للحاق العمالة المصرية بالخارج ) Excel Global ( شركة سبق قيدها برقم     

172879 قيدت فى 23-09-2021 برقم ايداع    44599وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقة رقم 301 - الدور الثالث - العقار رقم 236 - ش الهرم - قسم الطالبية - 

بجوار سنترال الهرم

190 - كونسيرف تكنولوجى Conserv شركة سبق قيدها برقم     174846 قيدت فى 28-10-2021 برقم 

ايداع    50976وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : المبنى 

الدارى رقم 5 - منتجع زيزينيا - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

191 - تشيكنجى للمواد الغذائية Chickanji Foodstuff Company شركة سبق قيدها برقم     176817 

قيدت فى 29-11-2021 برقم ايداع    57149وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم ) UG - 4 ( - الدور الرضى المرتفع - الكائن بالمبنى المقام على قطعتى 

ارض 329 - 330 - القطاع الدارى الثالث - ش التسعين الشمالى

192 - فيرست سوليوشن لخدمات الدارة First Solution Management  Services شركة سبق قيدها 

برقم     184802 قيدت فى 14-04-2022 برقم ايداع    23605وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة رقم10 بالدور التاسع برج اداري )A( ريحانة بلزا - 

شارع زهراء المعادي

193 - سنابل للتسويق العقارى شركة سبق قيدها برقم     186691 قيدت فى 17-05-2022 برقم ايداع    

28985وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الول فوق 

الرضى - العقار رقم 107 - المركز التجارى الثانى - شيراتون المطار
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194 - محمود محمد ربيع نحاس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     189967 قيدت فى 17-07-2022 برقم 

ايداع    44162وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور 

الرضى 18 شارع المزلقان القديم -  عزبه النخل -

195 - عصام عبد ربه محمد خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     194269 قيدت فى 28-09-2022 برقم 

ايداع    62844وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع 

بالعنوان /فندق ريجينا - الكائن بالمركز السياحي

196 - انجز لخدمات الشحن Engiz شركة سبق قيدها برقم     194864 قيدت فى 10-10-2022 برقم ايداع    

65575وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : عمارة 143 - 

شارع 5 من شارع 4 - منطقة الفلل - بنها

197 - كليوباترا ثيرم لنظمة المياه الحديثة شركة سبق قيدها برقم     197844 قيدت فى 24-11-2022 برقم 

ايداع    78857وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع / عقار رقم 

ا - ش 9 - المنطقة الصناعية

198 - وان سلوشن للتوريدات One Solution For Supplies شركة سبق قيدها برقم     198606 قيدت 

فى 02-03-2020 برقم ايداع    1582وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / شقة رقم 402 – عقار رقم 29 – شارع نزيه خليفة - وبذلك يتم نقل القيد

199 - ايجيبشن ستيل سرفيسيز EGYPTIAN STEEL SERVICES شركة سبق قيدها برقم     199999 

قيدت فى 13-10-2020 برقم ايداع    2514وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة قطعة الرض رقم 509-منطقة الصناعات الصغيرة )الورش( بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطاميه -

العين السخنه التجمع الثالث -وبذلك يتم نقل الخارج خارج المحافظة

200 - شركه حورس للتنميه الزراعيه شركة سبق قيدها برقم     8871 قيدت فى 10-03-2015 برقم ايداع    

6595وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع

201 - شركة حورس للتنمية الزراعيه والصناعيه والعمال اللوجستيه شركة سبق قيدها برقم     8871 قيدت فى 

12-08-2002 برقم ايداع    3795وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

افتتاح فرع بالعنوان / طريق كفور بلشاي

202 - الشركة المصرية الكندية للغذية والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     13556 قيدت فى 

24-04-2005 برقم ايداع    4204وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان/ مساحه خاليه غير مجهزه بمنطقه السوق الجديد بمدينه الرحاب بابعاد قردها 6.5م *3.2م 

مدينه الرحاب

203 - رواسى للهندسه والتطوير ش م م شركة سبق قيدها برقم     17796 قيدت فى 16-02-2006 برقم ايداع    

2092وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - القطعة رقم 169 

المنطقة الصناعية الثالثة محور خدمى ثان بمدينة 6 اكتوبر

204 - السراء للنقل الجماعى شركة سبق قيدها برقم     18084 قيدت فى 14-03-2006 برقم ايداع    3324

وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل عنوان الفرع -من مدينة السادس من 

اكتوبر الحى السادس المجاورة السادسة  64 شقة 2 - الى مكتب 331 - ش السودان - قسم العجوزة - الدور 

السادس

205 - السراء للنقل الجماعى ش م م شركة سبق قيدها برقم     21786 قيدت فى 21-12-2006 برقم ايداع    

20526وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - مكتب 331 - ش 

السودان - قسم العجوزة - الدور السادس
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206 - كيان للتجارة الدولية Kayan for International Trade ش م م شركة سبق قيدها برقم     37673 

قيدت فى 17-03-2009 برقم ايداع    5394وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية افتتاح فرع بالعنوان / طريق كفور بلشاي

207 - ثمار لدارة المستشفيات شركة سبق قيدها برقم     37772 قيدت فى 22-03-2009 برقم ايداع    

5804وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 84 ش جوهر 

القائد - الجمالية - القاهرة

208 - ثمار لدارة المستشفيات شركة سبق قيدها برقم     37772 قيدت فى 22-03-2009 برقم ايداع    

5804وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 177 ش 

العروبه -

209 - الرحاب للنقل والتجارة والتوريدات ش م م شركة سبق قيدها برقم     41842 قيدت فى 2009-10-25 

برقم ايداع    21483وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتا ح فرع 

بالعنوان / الشقه رقم 4 الدور الثاني بالجهه الخلفية يمين الناظر بالعقار رقم 74 شارع تقسيم الملتقي العربي – قسم 

النزهة

210 - بكينج فود للصناعات الغذائية ) بيك كيترينج  Pek Catering ( شركة سبق قيدها برقم     44764 

قيدت فى 21-03-2010 برقم ايداع    6121وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/مطعم بالمحل رقم LG 14  بالدور الرضي بالمول التجاري سيتي بلزا

211 - ريزيركشن شركة سبق قيدها برقم     52185 قيدت فى 05-06-2011 برقم ايداع    9714وفى تاريخ  

06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : مكتب 102 بالدور الول بقطعة 17 

و18 - المنطقة الصناعية السادسة- مدينة 6 اكتوبر

212 - هاني عبد الله وشريكه شركة سبق قيدها برقم     54239 قيدت فى 03-10-2011 برقم ايداع    

18489وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  شقة 3 بالعقار 

رقم 57 شارع  ابو داود الظاهري - مكرم عبيد - مدينة نصراول

213 - ذا فور فات ليدز  THE FOUR FAT LADIES )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     60306 قيدت 

فى 03-09-2012 برقم ايداع    17890وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اغلق الفرع - الوحدة التجارية رقم 3 الكائنة بالمراحلة الرابعة )تيانرو ( منطقة كريزي واتر التجارية علي محور 

26 يوليو

214 - ذا فور فات ليدز  THE FOUR FAT LADIES )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     60306 قيدت 

فى 03-09-2012 برقم ايداع    17890وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - المحل الكائن بالعقار رقم 18ش بغداد الكورية

215 - ذا فور فات ليدز  THE FOUR FAT LADIES )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     60306 قيدت 

فى 03-09-2012 برقم ايداع    17890وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع -  المحل الكائن 8 شارع البرازيل - الزمالك -

216 - يونى تك اف ام للخدمات المتكاملة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79518 قيدت فى 2015-01-19 

برقم ايداع    1553وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

الشقتين رقم ) 2 ( و )3 ( - الدور الول - العقار رقم 22 - ش احمد فهيم بيومى - تريومف- قسم النزهة

217 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80953 قيدت 

فى 12-03-2015 برقم ايداع    6921وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

داخل محطه وقود على طريق السويس  بوابة )1( مدينتي ـ التجمع الول

218 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80953 قيدت 

فى 12-03-2015 برقم ايداع    6921وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

المحل رقم B10 أرابيسك مول ـ مدينتي ـ التجمع الول
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219 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80953 قيدت 

فى 12-03-2015 برقم ايداع    6921وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل رقم )4( بسوبر ماركت رويال هاوس ـ 4 شارع الثري بن نافع )روكسى(

220 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80953 قيدت 

فى 12-03-2015 برقم ايداع    6921وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية محل تجارى رقم )1( بجوار عمارة )36( بالعقار رقم)58( شارع محمد صفوت

221 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80953 قيدت 

فى 12-03-2015 برقم ايداع    6921وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا 

شارع طه حسين – سور فندق ايتاب محل رقم 4 – بندر المنيا

222 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80953 قيدت 

فى 12-03-2015 برقم ايداع    6921وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

20 شارع الثورة المهندسين

223 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80953 قيدت 

فى 12-03-2015 برقم ايداع    6921وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

المحل رقم )3( بالعقار رقم 22 ش كورنيش النيل

224 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80953 قيدت 

فى 12-03-2015 برقم ايداع    6921وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

مساحة رقم )9( بمنطقة المتداد الجديد بهايبر وان

225 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80953 قيدت 

فى 12-03-2015 برقم ايداع    6921وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

23 شارع البطل احمد عبدالعزيز

227 - يونيون للصيانة وخدمات الصلح ) د . يونيون ( شركة سبق قيدها برقم     83751 قيدت فى 

07-06-2015 برقم ايداع    16398وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان : محل تجارى رقم 2 والكائن في العقار رقم 6 شارع سوريا – رشدي

228 - يونيون للصيانة وخدمات الصلح ) د . يونيون ( شركة سبق قيدها برقم     83751 قيدت فى 

07-06-2015 برقم ايداع    16398وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

الغاء الفرع الكائن بالعنوان : محل رقم 1 شارع حسن رضوان من شارع الجيش – قسم ثان بندر طنطا

 POWER HOUSE CONSULTING AND TRAINING 229 - باور هاوس للستشارات والتدريب

شركة سبق قيدها برقم     107629 قيدت فى 18-07-2017 برقم ايداع    25364وفى تاريخ  2022-12-06   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - مبنى رقم 63 شارع سوريا - الدور الثانى - المهندسين -

230 - بيونير فيجن ايجبت PIONEERVISION EGYPT شركة سبق قيدها برقم     112292 قيدت فى 

06-11-2017 برقم ايداع    42713وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / مول MAR-v الكائن بقطعه 33 المستثمرين الشماليه - ليله كومبوند

231 - مصطفى عبد العزيز مهلل  وشريكه شركة سبق قيدها برقم     133138 قيدت فى 21-03-2019 برقم 

ايداع    13291وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة 4 

- الدور 12 - ع 4 - ش 151 المعادى

232 - المصرية للنظمة المدمجة والصناعة  

Egyptian Embedded Systems And Industry شركة سبق قيدها برقم     134067 قيدت فى 

10-04-2019 برقم ايداع    16637وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 102 شارع 94 سابقا - الدور السادس
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233 - جي ام اس كيف . اس.ار.ال JMSKEF S.R.L شركة سبق قيدها برقم     134220 قيدت فى 

11-12-2019 برقم ايداع    52804وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع - 20 شارع الصومال - مصر الجديدة -

234 - جي ام اس كيف . اس.ار.ال JMSKEF S.R.L شركة سبق قيدها برقم     134220 قيدت فى 

14-04-2019 برقم ايداع    17256وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان/ 25 ش الحريه - ارض الجولف -

235 - جي ام اس كيف . اس.ار.ال JMSKEF S.R.L شركة سبق قيدها برقم     134220 قيدت فى 

14-04-2019 برقم ايداع    17256وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع بالعنوان / ش رقم 3 ا - فيل 4 - منطقه الولى الفلل

236 - اصلح متولي عبدا وشركاها شركة سبق قيدها برقم     136271 قيدت فى 17-06-2019 برقم ايداع    

136271وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية توضيح عنوان فرع مصنع 

بروكسى للدهانات proxy paints- بالقطعة رقم 143 - محور الصناعية السابعة - مدينه السادات - المنوفية

237 - ويلثي داتا Wealthy Data شركة سبق قيدها برقم     138366 قيدت فى 07-08-2019 برقم ايداع    

33204وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : وحدة رقم 215 

فى العقار رقم 7 الكائن شارع وهدان - قسم اول مدينة نصر

238 - ارتس بلس للحاق العمالة بالداخل والخارج شركة سبق قيدها برقم     144665 قيدت فى 

01-01-2020 برقم ايداع    38وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل 

العنوان - الوحدة رقم 17 - السوق التجارى - المنطقة الثانية عشر - السادات

239 - إيه أند إيه لتصنيع الملبس واليونيفورم A&A شركة سبق قيدها برقم     144786 قيدت فى 

05-01-2020 برقم ايداع    459وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 

رقم 298 - المنطقة الصناعية – شمال طريق القطامية العين السخنة – التجمع الثالث

240 - فاروق للتصدير شركة سبق قيدها برقم     145071 قيدت فى 09-01-2020 برقم ايداع    1235وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر يكون المركز الرئيسى لدارة الشركة 

وموطنها القانونى فى العنوان التى : 13شارع 21 بجوار مكتب المخابرات

241 - الكريم لتجارة المواد الغذائية والكيماويات شركة سبق قيدها برقم     147283 قيدت فى 2020-02-20 

برقم ايداع    8343وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 

محل تجاري رقم E مبني رقم 24 بالقطعه رقم 1 منطقه النوادي - حي شرق اللوتس - امتداد ش التسعين - التجمع 

الول

242 - الكريم لتجارة المواد الغذائية والكيماويات شركة سبق قيدها برقم     147283 قيدت فى 2020-02-20 

برقم ايداع    8343وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

وحدات ارقام 137ES - 1 / 137-1 كايرو فيستيفال سيتي مول - التجمع الخامس

243 - الكريم لتجارة المواد الغذائية والكيماويات شركة سبق قيدها برقم     147283 قيدت فى 2020-02-20 

برقم ايداع    8343وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 

وحدات ارقام ES 138-2 /138-2 كايرو فيستيفال سيتي مول التجمع الخامس

244 - عدنان بصيص وشريكه شركة سبق قيدها برقم     148703 قيدت فى 24-03-2020 برقم ايداع    

12989وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / محل 

تجاري رقم 9 بالدور الرضي بالعقار الكائن 19 ش عماره642 الشباب 100م

245 - محمود فوزى نجم عبد الرحيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     149130 قيدت فى 2020-05-12 

برقم ايداع    14716وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

بمدينة شق الثعبان طرة - المعادى - قطعة رقم D / 109 القاهرة
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 Egypt Health Care Facilities Services 246 - ايجيبت هيلث كير فاسيليتيز سيرفسيز لدارة المنشأت

شركة سبق قيدها برقم     155344 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    36073وفى تاريخ  2022-12-06   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : قطعة رقم 7 بلوك س60 - الشطر العاشر -زهراء 

المعادي

247 - يونيفاد لتكنولوجيا المعلومات UNIVAD شركة سبق قيدها برقم     155778 قيدت فى 2020-10-20 

برقم ايداع    37598وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

عمارة 163 البنفسج 7 - التجمع الول - القاهرة الجديدة

248 - رامتان للتنمية العقارية 

Ramatan Real Estate Development شركة سبق قيدها برقم     158218 قيدت فى 2020-12-08 

برقم ايداع    46318وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 

العقار الكائن بقطعة رقم )27( بمركز خدمات التجمع الول

249 - الماس السود للتجارة و التوريدات Black Diamond Co. For Trading and Supplies شركة 

سبق قيدها برقم     160034 قيدت فى 11-01-2021 برقم ايداع    1284وفى تاريخ  06-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 52 بالدور الخامس – 7 شارع الدكتور احمد امين 

– سانت فاتيما- النزهة – القاهرة

250 - بى برازرز للمشغولت الذهبية )مصكا(   B - Brother  Mska شركة سبق قيدها برقم     161632 

قيدت فى 11-02-2021 برقم ايداع    6843وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /العقار رقم b-g-8-5 شارع مفيده بوليفار - التجمع الخامس

251 - بى برازرز للمشغولت الذهبية )مصكا(   B - Brother  Mska شركة سبق قيدها برقم     161632 

قيدت فى 11-02-2021 برقم ايداع    6843وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ محل تجاري في العقار رقم 18 ش نزيه خليفه

252 - بريد باسكت ايجيبت للمخبوزات )جيرمان بيكري(

 BREAD BASKET EGYPT )German Bakery( شركة شخص واحد محدودة المسئولية. شركة سبق 

قيدها برقم     166081 قيدت فى 18-05-2021 برقم ايداع    21781وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التى :  

الدور الرضي – عقار رقم 167 تقسيم المطار

253 - بريد باسكت ايجيبت للمخبوزات )جيرمان بيكري(

 BREAD BASKET EGYPT )German Bakery( شركة شخص واحد محدودة المسئولية. شركة سبق 

قيدها برقم     166081 قيدت فى 18-05-2021 برقم ايداع    21781وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع بالعنوان / المحل رقم TH10A الدور الرضى -منطقة البلد -

الجونة -الغردقة - البحر الحمر

254 - ليليان جروب لنظمه شبكات المعلومات

 LILIAN GROUP FOR NETWORK SYSTEMS شركة سبق قيدها برقم     167706 قيدت فى 

21-06-2021 برقم ايداع    27906وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / شقه رقم 803 بلوك 1 بالدور الثامن فوق الرضي و الميزانين بعماره ستراند الكائنه ب 

183/181 ش التحرير - باب اللوق

255 - الفلق للصناعة والتجارة ) ال ضيف ( ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     167876 قيدت فى 

23-06-2021 برقم ايداع    28726وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / مصنع بالقطعه رقم 107 منطقه الصناعات الصغيره 300م - الحي الصناعي - التجمع 

الثالث
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256 - لشركــــة إيه بى للستشاراتAB Consulting شركة سبق قيدها برقم     168905 قيدت فى 

13-07-2021 برقم ايداع    32533وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التي : الوحدة)H2(  – 3 مكرم عبيد

257 - يونيون للصيانة و خدمات الصلح)د.يونيون( شركة سبق قيدها برقم     175911 قيدت فى 

15-11-2021 برقم ايداع    54458وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

اغلق الفرع

258 - هيلوكير للرعايه الصحيه

HEALLOCARE

  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     177922 قيدت فى 14-12-2021 برقم ايداع    60950وفى تاريخ  

06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الشقة رقم )12( بالدور السادس بالعقار المقام علي 

قطعة الرض رقم 6058 المجاورة السادسة المعراج

 - 259

ببلز لتجارة مستحضرات التجميل . خاضعة لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذية. شركة سبق 

قيدها برقم     180826 قيدت فى 06-02-2022 برقم ايداع    6825وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان/ G197 مول العرب - ميدان جيهنه-

260 - بباى للمنتجات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     187484 قيدت فى 30-05-2022 برقم ايداع    

32902وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع المحل التجاري رقم 

)73( بالسوق القديم - مدينة الرحاب - التجمع الول

261 - مايننج للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     194109 قيدت فى 26-09-2022 برقم ايداع    

62114وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 165فى 

العقار رقم 14 عمارات العبور صلح سالم – مصر الجيدة – القاهرة  .

262 - تريند فارما جروب لداره الصيدليات   TREND PHARMA GROOP شركة سبق قيدها برقم     

194881 قيدت فى 10-10-2022 برقم ايداع    65611وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان  :9 شارع المحمديه  - أرض اليرانيه  -البساتين -القاهرة

263 - ايجى بالس جروب لتجارة اجهزة الكمبيوتر EG Palace Group شركة سبق قيدها برقم     

196445 قيدت فى 02-11-2022 برقم ايداع    72621وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 126 ش مصطفى النحاس - قطعه 12 بلوك 85 المنطقه السادسه بناحية

BAVARIAN automanufacturing company. .264 - الشركة البافارية لصناعة السيارات ش.م.م

s.a.e  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     837 قيدت فى 11-11-1996 برقم ايداع    617وفى تاريخ  

07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : فرع ) الماظة( كمركز خدمة وصيانة 

للسيارات بالعنوان الكائن : 258 منطقة الملتقى العربي - شارع النصر - الماظة

BAVARIAN automanufacturing company. .265 - الشركة البافارية لصناعة السيارات ش.م.م

s.a.e  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     837 قيدت فى 11-11-1996 برقم ايداع    617وفى تاريخ  

07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع : فرع )العبور( كمركز خدمة وصيانة 

للسيارات بالعنوان الكائن : بالقطع ارقام 1 -2 - 3 - 23- 24 - 25 بالبلوك 13004 بالمنطقة الصناعية بمدينة 

العبور

266 - شركه النيل لحذيه ش م م شركة سبق قيدها برقم     2186 قيدت فى 12-11-1992 برقم ايداع    

14476وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء

267 - شركة المعمارى للستثمار العقارى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     3578 قيدت فى 1999-08-07 

برقم ايداع    4303وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الشقه رقم 2 - الدور 

الول - عمارة رقم 3 شارع لبنان - المهندسين
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268 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 30-07-2001 برقم 

ايداع    3975وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع الشركة الكائن 

فى  30 شارع قيس بن سعد محل رقم 4

269 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 30-07-2001 برقم 

ايداع    3975وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع الشركة الكائن 

فى 30 شارع قيس بن سعد محل رقم 2

270 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 30-07-2001 برقم 

ايداع    3975وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع الشركة الكائن 

فى  30 شارع قيس بن سعد محل رقم 3

271 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 30-07-2001 برقم 

ايداع    3975وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق فرع الشركة الكائن 

فى  30 شارع قيس بن سعد محل رقم 8

272 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 01-08-2001 برقم 

ايداع    1000014وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع / محل 

رقم 8 شارع عيسى بن سعد

273 - الشمس للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم     7373 قيدت فى 01-08-2001 برقم ايداع    

4029وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع / محل 4 فى 30ش 

قيس بن سعد

274 - الشمس للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم     7373 قيدت فى 01-08-2001 برقم ايداع    

4028وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع / محل 3 فى 30 شارع 

قيس بن سعد

275 - الشمس للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم     7374 قيدت فى 01-08-2001 برقم ايداع    

4034وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع / محل 2 فى 30 ش 

قيس بن سعد

276 - شركة دايفينج اتيتيود للرياضات البحرية شركة سبق قيدها برقم     8085 قيدت فى 26-06-1997 برقم 

ايداع    1128وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان - 

العقار رقم 48 - بالهضبة تقسيم امتداد القمر

277 - اوتو جروب للسيارات شركة سبق قيدها برقم     13034 قيدت فى 28-03-2005 برقم ايداع    2789

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان ليصبح / الدور الدارى 

الول 4 ش البطل احمد عبد العزيز - الدقى

278 - مصادر لمواد البناء ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     32214 قيدت فى 12-05-2008 برقم ايداع    

9831وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : قطعة الرض رقم 54 

- بالمنطقة 800 فدان - مدينة بدر

279 - تكنو بايب لصناعة البلستيك  ش م م شركة سبق قيدها برقم     44261 قيدت فى 25-02-2010 برقم 

ايداع    4178وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح فرع بالعنوان / قطعه 

4 بلوك 4  امتداد المنطقه الصناعيه

280 - مستشفي الشروق ) حسين يوسف احمد رزق وشريكية ( شركة سبق قيدها برقم     58156 قيدت فى 

13-01-2003 برقم ايداع    90وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل 

العنوان - ش الشيخ حسن يوسف - خلف المنطقة التعليمية - بنها
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281 - محمد عبد المنعم جوده عطيه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     72134 قيدت فى 03-03-2014 برقم 

ايداع    5205وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : المرج 

برج الروضه - الدور الثانى الشقة رقم 2 باب خارجى الجهة الشرقيه من محطة مترو المرج الجديد

282 - ستارت اب Start Up )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73051 قيدت فى 08-04-2014 برقم 

ايداع    8581وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : قطعة رقم 

129 بمركز خدمات الحي السادس -

283 - إن هاوس للستثمار العقارى  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73873 قيدت فى 15-05-2014 برقم 

ايداع    11685وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان مبنى 

الخدمات بمحطة وقود بترومين القطعة رقم 1 ) الخدمات ( المنطقة السياحية الرابعة - مدينة السادس من اكتوبر

284 - ايه بى سى كارجو سيرفيس )ش.ذ.م.م(ABC CARGO SERVICE شركة سبق قيدها برقم     

78647 قيدت فى 15-12-2014 برقم ايداع    30377وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 104 - العقار رقم 4 - قسم النزهة - مربع 1258 ح - مساكن شيراتون

285 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E شركة سبق قيدها برقم     84209 

قيدت فى 22-06-2015 برقم ايداع    18063وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة تعديل العنوان : 2 شارع لبنان - قسم العجوزة

286 - نماء لصناعه العلف شركة سبق قيدها برقم     85670 قيدت فى 25-09-2022 برقم ايداع    

61745وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع

287 - شركة دانادا شركة سبق قيدها برقم     90076 قيدت فى 26-01-2016 برقم ايداع    2567وفى تاريخ  

07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - ارض الفطيم ش طه حسين كايرو 

فستفال سيتى التجمع الخامس الواحدات ارقام 065 / 066 / 067 -

288 - شركة دانادا شركة سبق قيدها برقم     90076 قيدت فى 24-05-2016 برقم ايداع    16590وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

289 - محمد انس عبد الرحمن الخصيم وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     92234 قيدت فى 2016-04-03 

برقم ايداع    10986وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية المصنع المقام على 

قطعه رقم 9- بلوك 13037 – المنطقة الصناعية الولى أ

290 - تو اس للتجارة 2S For Trading شركة سبق قيدها برقم     92768 قيدت فى 18-04-2016 برقم 

ايداع    12904وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

وحده رقم H010-011 الطابف الول بالمركز التجاري المعروف باسم مول مصر

291 - عبد الهادى عبدالرحمن حمصى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     94663 قيدت فى 2016-06-21 

برقم ايداع    19717وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع 

بالعنوان/ش عزبه الشرقاوي -كفر ابراهيم

292 - شركة سايد أب تكنولوجى Side Up  )ش. ذ. م. م ( شركة سبق قيدها برقم     97965 قيدت فى 

18-10-2016 برقم ايداع    31837وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اصبح المركز الرئيسى : 41 شارع 269 – المعادى –

293 - شركة او زى بى نيا OZB-NEA شركة سبق قيدها برقم     107006 قيدت فى 21-06-2017 برقم 

ايداع    22598وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة الدارية رقم 407 

بالدورالرابع بالمبني رقم B3  مشروع كابيتال بيزنس بارك وبذلك يتم نقل القيد

294 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     107031 قيدت فى 22-06-2017 برقم 

ايداع    22784وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان/ 

الكئن بشارع الجمهوريه امام البنك الهلي -
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295 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     107031 قيدت فى 22-06-2017 برقم 

ايداع    22784وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية افتتاح فرع بالعنوان/ 

اول طريق المزارعه امام كافيه شهرزاد

296 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     107031 قيدت فى 22-06-2017 برقم 

ايداع    22784وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد افتتاح فرع بالعنوان/ 

مقره في شارع عبد الهادي الغزالي بجوار المحكمه

297 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     107031 قيدت فى 22-06-2017 برقم 

ايداع    22784وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح فرع بالعنوان/ 

شارع كورنيش النيل بجوار البنك الهلي

298 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     107031 قيدت فى 22-06-2017 برقم 

ايداع    22784وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة افتتاح فرع بالعنوان/ 

شارع مضرب التحرير بحوض احمد ابو عطيه

299 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     107031 قيدت فى 22-06-2017 برقم 

ايداع    22784وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع بالعنوان / 

الطريق العمومي ترعه ذقليمه بجوار مسجد سراج مركز الستاموني

300 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     107031 قيدت فى 22-06-2017 برقم 

ايداع    22784وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح فرع بالعنوان / 

50 شارع الكورنيش شارع البحر -

301 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     107031 قيدت فى 22-06-2017 برقم 

ايداع    22784وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / ش 

الرياح البحيري - منشاه القناطر - بجوار موقف المناشي

302 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     107031 قيدت فى 22-06-2017 برقم 

ايداع    22784وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 

156 شارع المطراوي بجوار قسم المطريه و امام شجرة مريم

303 - تمويلى للمشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     107031 قيدت فى 22-06-2017 برقم 

ايداع    22784وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع بالعنوان / 

اسطال بجوار البنك الزراعي - سمالوط غرب

 - 304

أسم الشركة على محمود المفلح مومنى و شريكه , شركة تضامن و سمتها التجارية شركة اسيا . شركة سبق قيدها 

برقم     107693 قيدت فى 19-07-2017 برقم ايداع    25613وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة اصبح موقع ممارسة النشاط والمركز الرئيسى شقة 3 عمارة 199 المجاورة الولى 

الحى الثانى

305 - شركة جايز ديزاين للتجارة شركة سبق قيدها برقم     125551 قيدت فى 27-09-2018 برقم ايداع    

40488وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ القطعه رقم 

110 منطقه الصناعات الصغيه بالمنطقه الصناعيه شمال طريق القطاميه العين السخنه بالتجمع الثالث

306 - شركة مركز البلسم للستشارات شركة سبق قيدها برقم     131886 قيدت فى 17-07-2022 برقم ايداع    

44250وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

307 - شركة مركز البلسم للستشارات شركة سبق قيدها برقم     131886 قيدت فى 25-02-2019 برقم ايداع    

8882وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقه رقم 1 و 2 

بالدور الرضي - عمارة رقم 2 - عمارات مصر للتعمير - المنطقه الثامنه - النزهه
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308 - شركة مركز البلسم للستشارات شركة سبق قيدها برقم     131886 قيدت فى 25-02-2019 برقم ايداع    

8882وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - شقه رقم 1 و 2 

بالدور الرضي - عمارة رقم 2 - عمارات مصر للتعمير - المنطقه الثامنه

309 - سكند هيفين للتجارة والتوريدات SECOND HEAVEN شركة سبق قيدها برقم     155573 قيدت 

فى 15-10-2020 برقم ايداع    36885وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 8 ش طه الليثى

310 - قطفه للتصدير شركة سبق قيدها برقم     161827 قيدت فى 15-02-2021 برقم ايداع    7527وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة الكائنة بالدور السابع - 

102 عمارات المريلند - روكسى - مصر الجديدة

311 - الشركة -المصرية الفرنسية لتعبئه وتوزيع المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     165165 قيدت فى 

18-04-2021 برقم ايداع    18424وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - 23 مج 2 الحى 13 الشيخ زايد - الجيزة

312 - شركة ايجيبت كروبس للتصدير 

EGYPT CROPS COMPANY FOR EXPORT)ECC( شركة سبق قيدها برقم     168269 قيدت 

فى 30-06-2021 برقم ايداع    30369وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

يكون مركز الشركه الرئيسي لدارة الشركة ومواطنها القانوني في العنوان التي : بالعقار رقم 48 حي شرق 

الكاديمية- منطقة 1 قسم التجمع الول

313 - أدم إذ - Adam is شركة سبق قيدها برقم     168548 قيدت فى 07-07-2021 برقم ايداع    

31251وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 101 - عقار 

رقم 12 قطعة 54 - قطاع الندلس

314 - ام دى ان مصر للتسويق اللكترونى 

MDN EGYPT شركة سبق قيدها برقم     170979 قيدت فى 22-08-2021 برقم ايداع    38520وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة مكتبية خارجية داخل 

مكتب رقم 114 - مبنى b06 - بيرل مول - التجمع الخامس

315 - اربيان ريكروتمنت لتوظيف العمالة المصرية بالخارج Arabian Recruitment شركة سبق قيدها 

برقم     171417 قيدت فى 30-08-2021 برقم ايداع    39750وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 4 - الدور الول - عمارة رقم 7 - ش اسماعيل القبانى 

تقاطع الطيران

316 - المستقبل لتجاره المعادن و توريد مستلزمات المصانع شركة سبق قيدها برقم     171963 قيدت فى 

07-09-2021 برقم ايداع    41563وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 5 زقاق ابو الحجاج - ش المير عز الدين - بولق ابو العل

317 - شركة الخيرات روز لصناعة الملبس El Khayrat Rose شركة سبق قيدها برقم     172733 قيدت 

فى 21-09-2021 برقم ايداع    44187وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اغلق الفرع - محل رقم 1 شارع عيد نافع - محطة المساحة - الملك فيصل - الجيزة - قسم شرطة بولق الدكرور

318 - انفورميشن كواليتى سيستم جروب Information Quality Systems Group IQSG شركة سبق 

قيدها برقم     174645 قيدت فى 26-10-2021 برقم ايداع    50357وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ 16 ب عمارات العبور - صلح سالم

319 - مطاعم شارع الحمرا شركة سبق قيدها برقم     175550 قيدت فى 10-11-2021 برقم ايداع    

53300وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان /28 شارع 

النخيل
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320 - بيستيلد للحلول الذكيه PESTELD Smart Solution شركة سبق قيدها برقم     176254 قيدت فى 

18-11-2021 برقم ايداع    55518وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة بالعقار رقم 9054 - ش ابراهيم البيه

321 - شركة مجموعة بيتكم الصناعية والتجارية شركة سبق قيدها برقم     176795 قيدت فى 2022-05-12 

برقم ايداع    27938وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

 - 322

خروج الشركة من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 ودخولها في مظلة القانون رقم 72 لسنة 2017. شركة 

سبق قيدها برقم     176795 قيدت فى 28-11-2021 برقم ايداع    57127وفى تاريخ  07-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - قطعه 69 المنطقة الصناعية ال 800 فدان - مدينه بدر

323 - الياسمين الشامي شركة سبق قيدها برقم     177040 قيدت فى 01-12-2021 برقم ايداع    57970

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع بالعنوان /بمنطقه ابيس 

طريق الحسينيه ارض معبد - رمل ثاني - ابيس الثانيه

324 - طاقة لشحن السيارات الكهربائية )طاقة فولت( شركة سبق قيدها برقم     177348 قيدت فى 

06-12-2021 برقم ايداع    59103وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 2 ج - ش المرشدى - منطقة اللسلكى

325 - كابى فودز لتصنيع المواد الغذائيه 

CAPI FOODS شركة سبق قيدها برقم     177807 قيدت فى 13-12-2021 برقم ايداع    60577وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة رقم S7 بالدور الثانى 

مبنى رقم D قطعة رقم 5أ - المنطقة السياحية - التجمع الخامس

326 - ام اس للضيافة MS شركة سبق قيدها برقم     187265 قيدت فى 25-05-2022 برقم ايداع    

 - R6 31870وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم

الفقطعة رقم 2 بالمنطقة السياحية - مشروع Square One - القاهرة الجديدة

327 - الماسة لتجارة الفوم شركة سبق قيدها برقم     187397 قيدت فى 29-05-2022 برقم ايداع    32600

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 9 ش المدينة المنورة - 

النزهة الجديدة

328 - هوك انتربرايز لشبكات التصالت - Hawk Enterprise شركة سبق قيدها برقم     189057 قيدت 

فى 22-06-2022 برقم ايداع    39827وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 286 شارع الدفاع الوطنى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

329 - أحمد عزام صالح عبده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     192700 قيدت فى 07-09-2022 برقم ايداع    

56835وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة الرض 

D / 16 سابقا وحاليا D  /350 شق الثعبان - المنطقة الصناعية - طره - المعادى -

330 - شركه النيل للحذيه شركة سبق قيدها برقم     218603 قيدت فى 14-12-1989 برقم ايداع    15740

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

331 - شركه النيل للحذيه شركة سبق قيدها برقم     218603 قيدت فى 24-10-1994 برقم ايداع    15625

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

332 - شركة الوطنيه للزيوت النباتية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     577 قيدت فى 09-03-1999 برقم 

ايداع    46وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 4 شارع 51 1 

شقة 402 المعادى القاهرة
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333 - العروبة لصناعة البن - محمد فتحي محمد علي عبد الكريم وشركاه . شركة توصية بسيطة . شركة سبق 

قيدها برقم     4125 قيدت فى 26-11-2001 برقم ايداع    1310وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن فى / المحل رقم 8 قبل ناصيه مدخل كوبرى دجله الرض رقم 

12 من اراضى املك وزاره الرى شرق مخر سيل طره امداد كوبرى شمال طرة - طره

334 - العروبة لصناعة البن - محمد فتحي محمد علي عبد الكريم وشركاه . شركة توصية بسيطة . شركة سبق 

قيدها برقم     4125 قيدت فى 26-11-2001 برقم ايداع    1310وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1 الدور الول – العقار رقم 80 – شارع 9

335 - شركه الوادي لمات الدواجن ش م م شركة سبق قيدها برقم     6591 قيدت فى 28-03-2003 برقم 

ايداع    226وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع - 190 المنطقة 

الصناعية الخامسة

336 - شركة حورس للتنمية الزراعيه والصناعيه والعمال اللوجستيه شركة سبق قيدها برقم     8871 قيدت فى 

12-08-2002 برقم ايداع    3795وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء 

فرع مدينة قويسنا - محطة الموالح التابعه لمحطات النيل والوادى- المنوفية - وبذلك يمحي قيده من السجل التجاري 

للشركة

337 - جلوبال اوتو للخدمات و الستيراد Global Auto For Services And Import SAE ش.م.م 

شركة سبق قيدها برقم     9646 قيدت فى 17-03-2003 برقم ايداع    1219وفى تاريخ  08-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافة منفذ لبيع قطع غيار السيارات لفرع ) ابو رواش ( بالعنوان الكائن فى 

القطعة رقم 31 الكيلو 3 طريق ابو رواش من الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوى - حوض الرمال 

الوسطانى

338 - المصريين للسياحه  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     26552 قيدت فى 31-10-1995 برقم ايداع    

4652وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - شقة)105(-بالدور 

الول من عقار رقم)5(-خلف شيراتون هليوبوليس- برج بدر-النزهه-مصر الجديدة

339 - المصريين للسياحه  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     26552 قيدت فى 31-10-1995 برقم ايداع    

4652وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 11 و 12 

بالدور 6 العقار رقم 1 ش عبدالحميد لطفى المنطقة الثامنة

340 - المصريين للسياحه  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     26552 قيدت فى 31-10-1995 برقم ايداع    

4652وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / شقة رقم )404( 

بالدور الرابع عقار رقم )177( - ش الحجاز

341 - بى او تو لتجارة السيارات شركة سبق قيدها برقم     30851 قيدت فى 22-07-2020 برقم ايداع    

22467وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

342 - بى او تو لتجارة السيارات شركة سبق قيدها برقم     30851 قيدت فى 05-03-2008 برقم ايداع    

4883وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الكائن فى الوحدة 

11- الدور الول فوق الرضى - عمارة 29 حى الملتقى العربى - مساكن شيراتون

343 - بى او تو لتجارة السيارات شركة سبق قيدها برقم     30851 قيدت فى 05-03-2008 برقم ايداع    

4883وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع :الكائن فى كامل الدور 

الرضي ما عدا مدخل ومخرج البدرومين ومدخل ومخرج الدوار العليا والسفلى والسانسيرات فى المبنى 

التجارى بمنطقة حي الملتقى العربي - قطعه 25 مساكن شيراتون - هليوبوليس

344 - بى او تو لتجارة السيارات شركة سبق قيدها برقم     30851 قيدت فى 05-03-2008 برقم ايداع    

4883وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع :28شارع محمد كريم - 

شقة رقم 1 - بالدور الرضى - بلوك 103 - قطعة رقم 12 - بجوار معهد خدمة اجتماعية - مكرم عبيد - مدينة 

نصر -
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345 - بى او تو لتجارة السيارات شركة سبق قيدها برقم     30851 قيدت فى 05-03-2008 برقم ايداع    

4883وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : المحل رقم 1 - بالدور 

الرضى فوق البدروم - بالعقار رقم 73 تنظيم شارع عمر بن الخطاب ناحيه الماظه - المقام على قطعه الرض 

رقم 18 تقسيم المربع 419 الف تقسيم مصر الجديده -

346 - بى أوتو لتجارة السيارات شركة سبق قيدها برقم     30851 قيدت فى 16-10-2017 برقم ايداع    

38398وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

347 - بى او تو لتجارة السيارات شركة سبق قيدها برقم     30851 قيدت فى 30-12-2013 برقم ايداع    

28472وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

348 - الوطنيه للزيوت النباتيه شركة سبق قيدها برقم     46698 قيدت فى 10-09-2003 برقم ايداع    4476

وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع

349 - الوطنية لتصنيع الدوية والضافات ش م م شركة سبق قيدها برقم     55513 قيدت فى 2011-12-18 

برقم ايداع    24218وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان -  

المبنى الدارى رقم B 102-A22  - القرية الزكية -خارج زمام ابو رواش - الجيزة

350 - الوطنية لتصنيع الدوية والضافات ش م م شركة سبق قيدها برقم     55514 قيدت فى 2011-12-18 

برقم ايداع    24219وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع

351 - الوطنية لتصنيع الدوية و الضافات شركة سبق قيدها برقم     55514 قيدت فى 09-09-2020 برقم 

ايداع    30185وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق الفرع

352 - الشركه الشرقيه للدواجن شركة سبق قيدها برقم     57279 قيدت فى 02-10-1996 برقم ايداع    

5181وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان :خلف المعهد الدينى  

- بلبيس - علي طريق كفر اباظة / المتفرع من طريق عبد المنعم رياض

353 - الشركه الشرقيه للدواجن ش0م0م0 شركة سبق قيدها برقم     57279 قيدت فى 02-10-1996 برقم 

ايداع    5182وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان :خلف 

المعهد الدينى  - بلبيس - علي طريق كفر اباظة / المتفرع من طريق عبد المنعم رياض

354 - الشركه الشرقيه للدواجن ش0م0م0 شركة سبق قيدها برقم     57279 قيدت فى 02-10-1996 برقم 

ايداع    5182وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان فرع انتاج 

تربية الدواجن وتصنيع العلف حوض الجبل المستجد / 11 بقرية السلم -

355 - الشركه الشرقيه للدواجن ش0م0م0 شركة سبق قيدها برقم     57279 قيدت فى 01-10-1996 برقم 

ايداع    5183وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان :خلف 

المعخد الدينى  - بلبيس - علي طريق كفر اباظة / المتفرع من طريق عبد المنعم رياض

356 - الشركه الشرقيه للدواجن شركة سبق قيدها برقم     57279 قيدت فى 06-06-1987 برقم ايداع    

2786وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قصر النيل - شارع حسين باشا 

المعمار

357 - الشركه الشرقيه للدواجن شركة سبق قيدها برقم     57279 قيدت فى 06-06-1987 برقم ايداع    

2786وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان :خلف المعهد الدينى  

- بلبيس - علي طريق كفر اباظة / المتفرع من طريق عبد المنعم رياض

358 - الشركه الشرقيه للدواجن شركة سبق قيدها برقم     57279 قيدت فى 06-06-1987 برقم ايداع    

2786وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان فرع انتاج تربية 

الدواجن وتصنيع العلف حوض الجبل المستجد / 11 بقرية السلم -
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359 - الشركه الشرقيه للدواجن شركة سبق قيدها برقم     57279 قيدت فى 06-06-1987 برقم ايداع    

2786وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان فرع انتاج تربية 

الدواجن وتصنيع العلف حوض الجبل المستجد / 11 بقرية السلم -

360 - نيووم أكتوبر للتنمية السياحية )NYOUM OCTOBER( شركة سبق قيدها برقم     58670 قيدت فى 

29-05-2012 برقم ايداع    12303وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة رقم E306 بالمبنى رقم E بالدور الثالث فوق الرضى مشروع نيووم نيو كايرو - قطعة 

ارض رقم 22 القطاع الرابع - مركز المدينة - القاهرة الجديدة

361 - ترانشن موبيل لداره المشروعات TRANSSION MOBILE شركة سبق قيدها برقم     90623 

قيدت فى 11-02-2016 برقم ايداع    4672وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة الغاء فرع للشركة بالعنوان 26 شارع السد العالى - الدقى -

362 - ترانشن موبيل لداره المشروعات TRANSSION MOBILE شركة سبق قيدها برقم     90623 

قيدت فى 11-02-2016 برقم ايداع    4672وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء فرع - العقار رقم 50 شارع السبتيه -

363 - ولد البلد للخدمات العلمية شركة سبق قيدها برقم     90747 قيدت فى 16-02-2016 برقم ايداع    

5160وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 30 - الدور 

الثالث العلوى - العقار رقم 2 - ش شريف - عمارة اللواء

364 - سى اى بى يو سبلش ايجيبت للتجارة والستيراد  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     100388 قيدت فى 

26-12-2016 برقم ايداع    41922وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / مجمع التطبيقيين الصناعى بالمنطقة الصناعية - قلب المنطقة الصناعية - قطعة 1د - 2د- 3د- ا- 

الدور الثانى علوى

365 - فاست للحلول الشرق الوسط Fast Solutions Middle East )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

102567 قيدت فى 23-02-2017 برقم ايداع    7146وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - المبنى الدارى رقم 5 – منتجع زيزينيا – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة –

366 - الدوليه للصناعات الطبيه ايكمى شركة سبق قيدها برقم     106117 قيدت فى 28-05-2017 برقم ايداع    

19286وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان 14 عمارات 

العبور - صلح سالم -

367 - ميد هيلث للرعاية الطبية المتكاملة شركة سبق قيدها برقم     108708 قيدت فى 15-08-2017 برقم 

ايداع    29326وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

368 - اوتيليانا ترافيل ش م م شركة سبق قيدها برقم     116046 قيدت فى 01-10-2020 برقم ايداع    

34424وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع - شقة 409 

الدور 4 عقار 10 عمارات اول مايو مدينة نصر - ليصبح شقة 1111 - الدور 11 - عقار 10 - عمارات اول 

مايو ش النصر

369 - اوتيليانا ترافيل ش م م شركة سبق قيدها برقم     116046 قيدت فى 23-01-2018 برقم ايداع    

3706وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع - شقة 409 

الدور 4 عقار 10 عمارات اول مايو مدينة نصر - ليصبح شقة 1111 - الدور 11 - عقار 10 - عمارات اول 

مايو ش النصر

370 - نيووم للتنمية السياحية )NYOUM MOSTAKBAL( شركة سبق قيدها برقم     127377 قيدت فى 

11-11-2018 برقم ايداع    47786وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  الوحدة رقم )E306( بالمبنى رقم ) E ( بالدور الثالث فوق الرضي مشروع نيووم نيو كايرو – 

قطعة أرض رقم 22 القطاع الرابع – مركز المدينة - القاهرة الجديدة – القاهرة.
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 - 371

جى اتش هامر للمصاعد )GH HUMMER FOR ELEVATORS( ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     

127946 قيدت فى 25-11-2018 برقم ايداع    49901وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان -  محل يحمل رقمى 4,5 بالعقار رقم 25 شارع البرامونى – بجوار حى عابدين – 

قسم عابدين – محافظة القاهرة.

 - 372

العائله لتدوير المخلفات شركة سبق قيدها برقم     130306 قيدت فى 20-01-2019 برقم ايداع    2929وفى 

تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - القطعة رقم  ) 165 ( ـ 

المنطقة الصناعية جنوب غرب ) أ 6 (  مدينة العاشر من رمضان ـ الشرقية

373 - نيووم أسيوط للتنمية السياحية )NYOUM ASSIUT( شركة سبق قيدها برقم     130841 قيدت فى 

31-01-2019 برقم ايداع    4783وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة رقم E306 بالمبنى رقم E بالدور الثالث فوق الرضى مشروع نيووم نيو كايرو - قطعة 

ارض رقم 22 القطاع الرابع - مركز المدينة - القاهرة الجديدة

374 - جي ام اس كيف . اس.ار.ال JMSKEF S.R.L شركة سبق قيدها برقم     134220 قيدت فى 

14-04-2019 برقم ايداع    17256وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار رقم 232 ش البنفسج 10 - التجمع الول -

375 - جي ام اس كيف . اس.ار.ال JMSKEF S.R.L شركة سبق قيدها برقم     134220 قيدت فى 

14-04-2019 برقم ايداع    17256وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع -  20 شارع الصومال - مصر الجديدة -

376 - تريديفاي للتجارة   Tradefy Trading Company شركة سبق قيدها برقم     148160 قيدت فى 

09-03-2020 برقم ايداع    11151وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / الوحدة رقم B03-G01 الدور الرضى مشروعmindhaus Campus  ديستركت فايف مول 

CAF cafe طريق العين السخنه كاف كافية

377 - تريديفاي للتجارة   Tradefy Trading Company شركة سبق قيدها برقم     148160 قيدت فى 

09-03-2020 برقم ايداع    11151وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

CAF cafe- افتتاح الفرع / الوحدة رقم 3002 الدور الرضى مول بارك ستريت شارع البستان كاف كافية

378 - عدنان بصيص وشريكه شركة سبق قيدها برقم     148703 قيدت فى 24-03-2020 برقم ايداع    

12989وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 18 ش تقسيم 

جامعه عين شمس ) رفاعة الطهطاوى ( من شارع جمال عبدالناصر - الحريفين - السلم -

379 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / بصيدلية د/ خالد 

عيد الكائنة فى 215 ا شارع رمسيس

380 - شركه الوادي لمات الدواجن ش م م شركة سبق قيدها برقم     152179 قيدت فى 18-03-2003 برقم 

ايداع    2920وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع - 190 

المنطقة الصناعية الخامسة

MESCO EXPRESS  381 - تعديل اسم الشركة ليصبح / شركة ميسكو اكسبريس لوجستيكس

LOGISTICS ) شركة ذات مسئولية محدوده( شركة سبق قيدها برقم     155515 قيدت فى 2020-10-15 

برقم ايداع    36714وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع بالعنوان 

/  الشقة رقم 3 - الكائنة 26 شارع عطبرة - الدور الثانى - المهندسين
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MESCO EXPRESS  382 - تعديل اسم الشركة ليصبح / شركة ميسكو اكسبريس لوجستيكس

LOGISTICS ) شركة ذات مسئولية محدوده( شركة سبق قيدها برقم     155515 قيدت فى 2020-10-15 

برقم ايداع    36714وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع 

بالعنوان /شارع طرح البحر - قسم الشرق -

383 - الدوليه للصناعات الطبيه ايكمى شركة سبق قيدها برقم     158301 قيدت فى 10-03-2004 برقم ايداع    

2649وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان 14 عمارات 

العبور - صلح سالم -

384 - الدوليه للصناعات الطبيه ايكمى شركة سبق قيدها برقم     158301 قيدت فى 10-03-2004 برقم ايداع    

2649وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة رقم 12 الدور الول بالعقار 

رقم 1 ميدان السد العالى ) فينى سابقا (

385 - المتحدة للمحاصيل الزيتيه والصناعات المرتبطة شركة سبق قيدها برقم     160410 قيدت فى 

19-01-2021 برقم ايداع    2733وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم 

معصرة لعصر البذرة بمساحة 1000 م2 – بمحلج بمنشأة الفيوم – ناحية أبو خلف

386 - المتحدة للمحاصيل الزيتيه والصناعات المرتبطة شركة سبق قيدها برقم     160410 قيدت فى 

19-01-2021 برقم ايداع    2733وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

معصرة لعصر البذرة بمساحة 1000 م2 – بمحلج بمدينة كفر الزيات – شارع جمال عبدالناصر

387 - المتحدة للمحاصيل الزيتيه والصناعات المرتبطة شركة سبق قيدها برقم     160410 قيدت فى 

19-01-2021 برقم ايداع    2733وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

معصرة لعصر البذرة بمساحة 1000 م2 – بمحلج بمدينة  كفر الدوار – ناحية العكريشة

388 - المتحدة للمحاصيل الزيتيه والصناعات المرتبطة شركة سبق قيدها برقم     160410 قيدت فى 

19-01-2021 برقم ايداع    2733وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

معصرة لعصر البذرة بمساحة 1000م2 – بمحلج بمدينة الزقازيق – ناحية أبو الخضر

389 - باند وى المحدودة 

BANDWAY CO . LTD شركة سبق قيدها برقم     170117 قيدت فى 05-08-2021 برقم ايداع    

35627وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 131 ش البساتين 

العمومى

390 - مقام للتنمية العمرانية Maqam For urban development شركة سبق قيدها برقم     173570 

قيدت فى 05-10-2021 برقم ايداع    46870وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : مكتب ادارى رقم 4 - الدور الثالث - مبنى رقم 4 - بمشروع سوديك ايستاون - شارع 

التسعين الجنوبى - مركز المدينه - القاهرة الجديدة

391 - لوماسينس للحلول الذكية Lumasense for Smart Solutions شركة سبق قيدها برقم     

175684 قيدت فى 11-11-2021 برقم ايداع    53884وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : 3 ش خالد بن الوليد مساكن شيراتون النزهه القاهرة

 FMG Solutions For Trading & Agencies   392 - اف ام جى سوليوشنز للتجارة و التوكيلت

شركة سبق قيدها برقم     176072 قيدت فى 17-11-2021 برقم ايداع    55072وفى تاريخ  2022-12-08   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 1 - الدور الرضى - 18 ش 298 - المعادى 

الجديدة

393 - ريهام السيد ابراهيم عبدالدايم وشريكها شركة سبق قيدها برقم     177050 قيدت فى 2021-12-01 

برقم ايداع    57980وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

587 عمارات البنفسج الدور الول - شقة 5 - التجمع الول

Page 616 of 1616 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

394 - ابراهيم سويلم سالم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     178349 قيدت فى 22-12-2021 برقم ايداع    

62489وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : سنتر العبور - 

مكتب رقم 34 - مدينة العبور

395 - حورهوم للتسويق العقارى Hoorhome شركة سبق قيدها برقم     180450 قيدت فى 2022-01-31 

برقم ايداع    5480وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - غرفة 

رقم 7 - الدور التاسع - مبنى رقم 67 - ش الحرية

396 - اسواق الخير للفاكهه والخضروات شركة سبق قيدها برقم     183536 قيدت فى 21-03-2022 برقم 

ايداع    17706وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : 

محل رقم 4 - الحي التاسع - عباس العقاد - قطعة رقم ) 27 , 28 , 29 (  بلوك ) 18097 ( - العبور

397 - إكستريم مرسى علم لدارة الفنادق EXTREME MARSA ALAM شركة سبق قيدها برقم     

186830 قيدت فى 19-05-2022 برقم ايداع    29766وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : ابراج عثمان برج ج د - كورنيش النيل قسم الساحل -

 Beyond Egypt For Training and Development 398 - بيوند ايجيبت لتنمية الموارد البشرية

شركة سبق قيدها برقم     189347 قيدت فى 28-06-2022 برقم ايداع    41359وفى تاريخ  2022-12-08   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 124  شارع عثمان بن عفان – مصر الجديدة

399 - ميرامان لتصفيف الشعر Miraman شركة سبق قيدها برقم     193377 قيدت فى 19-09-2022 برقم 

ايداع    59900وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / مبنى 

)B2( القطعة رقم 6 - شرق اللوتس - خدمات مشروع كمبوند ميفيدا

400 - رواج اتش سى ام RAWAJ H C M شركة سبق قيدها برقم     195325 قيدت فى 2021-01-04 

برقم ايداع    39وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 

B7-3( 7 ( – بالدور الثالث – برج ريحانا ريزدنس – معمار المرشدي مدخل )ب( - زهراء المعادي

401 - ستينز للستشارات الدارية والتسويقية STENZ شركة سبق قيدها برقم     195401 قيدت فى 

18-10-2022 برقم ايداع    68054وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح الفرع / محل بالعقار رقم 15 ش عثمان بن عفان مع ش اسامة بن زياد

402 - بيتا لتصنيع اللوحات الكهربائية والمعدنية Beta for electrical panels and metal شركة سبق 

قيدها برقم     196466 قيدت فى 03-11-2022 برقم ايداع    72798وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح الفرع / الوحدة الصناعية رقم 101 مجمع )ج( بالمجمعات الصغيرة و 

المتوسطة - بالمنطقة ستة مليون الجنوبية

403 - بيتا لتصنيع اللوحات الكهربائية والمعدنية Beta for electrical panels and metal شركة سبق 

قيدها برقم     196466 قيدت فى 03-11-2022 برقم ايداع    72798وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - غرفة من شقة رقم 6 الكائن بالعقار رقم 60 دور رقم 3 – شارع 

الزعيم مصطفى النحاس – قطعة رقم 31 بلوك 87 – المنطقة السادسه مدينه نصر – القاهرة

404 - يو ماس لعادة تدوير المخلفات U Mas شركة سبق قيدها برقم     197982 قيدت فى 2022-11-28 

برقم ايداع    79580وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

عمارة 287 أ - برج الطاهرة - الدور الول - ترعة الجبل

405 - الماسه لصناعة المجوهرات 

DIAMOND FOR JEWELRY MANUFACTURING ) D J M ( شركة سبق قيدها برقم     

198699 قيدت فى 15-04-2021 برقم ايداع    2827وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية المصنع الكائن قطعة رقم 1 بلوك 20032 ــ المتداد الغربي وبذلك يتم نقل القيد
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406 - الشركه الشرقيه للدواجن شركة سبق قيدها برقم     247175 قيدت فى 09-06-1987 برقم ايداع    

9158وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

407 - شركة كاتشي )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     81516 قيدت فى 31-03-2015 برقم ايداع    

9294وفى تاريخ  10-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : عقار 53 شارع 

عمان - الدقى

408 - سماره عبد السلم علي عبد السلم وشركاه شركه توصيه بسيطه وسمتها التجاريه )مصر بلست( شركة 

سبق قيدها برقم     93122 قيدت فى 28-04-2016 برقم ايداع    14077وفى تاريخ  10-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية المزكزالرئيسي  :.القطعه كفور الرمل a/66 المرحلة الولي بالمنطفة 

الصناعية

409 - الصادق لصناعة الملبس شركة سبق قيدها برقم     111673 قيدت فى 29-10-2017 برقم ايداع    

40934وفى تاريخ  10-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - الدور الثالث – 

القطعه 8 – بلوك 20021 – المنطقه الصناعيه – المتداد الغربي – العبور – القليوبيه.

410 - أيه اتش تى للتجارة - A.H.T For Trading شركة سبق قيدها برقم     171385 قيدت فى 

29-08-2021 برقم ايداع    39718وفى تاريخ  10-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع : بالمحل رقم 13 بالدور الرضي الكائن بالعقار رقم 2 شارع طة حسين بالزمالك - مدينة بيتكو 

الزمالك

411 - أيه اتش تى للتجارة - A.H.T For Trading شركة سبق قيدها برقم     171385 قيدت فى 

29-08-2021 برقم ايداع    39718وفى تاريخ  10-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع : المحل رقم 7 بالدور الثانى الواقع بالسوق التجارى رقم 35 بمشروع اسكان شرق دجله ش 232 - 

المعادى

412 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م شركة سبق قيدها برقم     

292539 قيدت فى 13-12-2017 برقم ايداع    49170وفى تاريخ  10-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع

413 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م شركة سبق قيدها برقم     

292539 قيدت فى 19-11-1995 برقم ايداع    17553وفى تاريخ  10-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع - الفيل رقم 2 بالدور الرضى والول بالعقار رقم 8 شارع الميرغنى - مصر الجديدة 

-

414 - السراء فودز توم اند بصل شركة سبق قيدها برقم     1451 قيدت فى 12-09-1998 برقم ايداع    

4257وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع - بالدور بالجزء المامي 

بالمول التجاري المقام علي قطعه الرض رقم ) 56 - 57 - 58 ( بالتجمع الخامس - القاهره الجديده

415 - السراء فودز توم اند بصل شركة سبق قيدها برقم     1451 قيدت فى 12-09-1998 برقم ايداع    

4257وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 7 بلوك 3 شقة 17 

عمارات صقر قريش - الحى العاشر - مدينه نصر

416 - جلوبال اوتو للخدمات و الستيراد Global Auto For Services And Import SAE ش.م.م 

شركة سبق قيدها برقم     9646 قيدت فى 17-03-2003 برقم ايداع    1219وفى تاريخ  11-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / قطامية 1 - كمنفذ لبيع قطع غيار السيارات و مخزن بالعنوان 

الكائن فى القطعة رقم 1 تقسيم رقم 10 ا المنطقة الستثمارية بالقطامية الطريق الدائرى اتجاه المعادى

417 - التحاد الدولى للحاق العمالة المصرية بالخارج شركة سبق قيدها برقم     21262 قيدت فى 

22-11-2006 برقم ايداع    17813وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقه رقم 7 بالعقار 11 شارع الرياضه - مدينة نصر - القاهرة
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418 - ياسر عبد الكريم عبد الغنى الفولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22522 قيدت فى 2007-02-06 

برقم ايداع    2067وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 

رقم 15 - الدور الرابع - عمارة 32 - شارع نهرو - مصر الجديدة

419 - توب تك ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     24488 قيدت فى 14-05-2007 برقم ايداع    8862وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة الدارية رقم ) 302-301 ( والكائنة 

بالدور الثالث بالمبني الدارى المقام علي ارض المشروع رقم 74 بالقطاع الول بمركز خدمات المدينة

420 - توب تك ايجيبت شركة سبق قيدها برقم     24488 قيدت فى 14-05-2007 برقم ايداع    8862وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن فى / العقار رقم A5 شارع 

BT07 و BT01 الدور الثالث قطعه BT01-07 واتر واى

421 - قوافل المعرفة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     45514 قيدت فى 02-05-2010 برقم ايداع    

9356وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 32 شارع 106 حدائق المعادي

422 - شركة بريما للصناعات الغذائية المتطورة ش م م شركة سبق قيدها برقم     50111 قيدت فى 

16-01-2011 برقم ايداع    1060وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

اغلق الفرع - قطعة رقم 5 بلوك 20039 غرب المنطقة الصناعية - جهاز مدينة العبور

423 - شركة بريما للصناعات الغذائية المتطورة ش م م شركة سبق قيدها برقم     50111 قيدت فى 

23-01-2011 برقم ايداع    1759وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

اغلق الفرع

424 - الشمس لداره المنشات السياحيه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     55103 قيدت فى 2011-11-23 

برقم ايداع    22257وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل عنوان فرع 

الشركة الكائن فى الوحدة CB6-6 - مراسى – سيدى عبد الرحمن – طريق اسكندرية/ مطروح الكليو 125 

ليصبح فى الوحدة CB6-6- مراسى – سيدى عبد الرحمن – طريق اسكندرية/ مطروح الكليو 125)أوليفو(

425 - الشركة المصرية المتحدة لمراكز اللعاب و النشطة البحرية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

56587 قيدت فى 14-02-2012 برقم ايداع    3262وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر تعديل العنوان - الكائن فى فندق راديسون اند يفيدول بورت غالب

426 - ايفنت هاوس للحفلت Event House شركة سبق قيدها برقم     56609 قيدت فى 2012-02-14 

برقم ايداع    3310وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع / 

مكتب رقم 11 بالمبنى الدارى الكائن بمنتجع الجونة

427 - شركة ايفرجرين للصناعات الغذائية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     60656 قيدت فى 

20-09-2012 برقم ايداع    19307وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى 

الجديد افتتاح الفرع / ارض 2000 فدان بمنطقة جنوب قروين

428 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت 

فى 13-07-2014 برقم ايداع    16856وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - شقة رقم 12 بالدور الول بعد الرضي و البدروم و محلت ارقام )5,4,3,2( بالدور الرضي 

الكائن في العقار رقم 9 شارع البراج من شارع البحر العظم

429 - هانى محمود احمد ابو المجد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     78048 قيدت فى 24-11-2014 برقم 

ايداع    28175وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية القطعة رقم 66 بالمرحلة 

الرابعة بالمنطقة الصناعية

430 - هانى محمود احمد ابو المجد و شركاه شركة سبق قيدها برقم     78048 قيدت فى 24-11-2014 برقم 

ايداع    28175وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية القطعة رقم 67 بالمرحلة 

الرابعة بالمنطقة الصناعية
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431 - انفومينيو ايجيبتInfomineo Egypt LLC )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     83024 قيدت فى 

20-05-2015 برقم ايداع    14427وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الدور الرابع بالمبنى رقم 55 واصلة جزء من 55 - الكائن فى ش 18 - قطعة 616 / 616 ب - 

شياخة السريات

432 - سيفتى بوت للستيراد و التصدير SAFETY BOAT شركة سبق قيدها برقم     95479 قيدت فى 

26-07-2016 برقم ايداع    22815وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

تعديل العنوان - عقار ) 1 ( - ش معهد الحاسبات والمعلومات - متفرع من الطريق الزراعى القاهرة السكندرية

433 - تريدلين للتصدير والتوكيلت التجارية )ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     99448 قيدت فى 

28-11-2016 برقم ايداع    37382وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : واحد نموذج ب  ش د / سليمان الطماوى - شيراتون المطار - النزهة

434 - نيو بلن دفلوب مينت للستثمار العقاري NEW PLAN DEVELOPMENT شركة سبق قيدها برقم     

117549 قيدت فى 25-02-2018 برقم ايداع    8860وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة عقار 62 ش الثوره – قسم مصر الجديده – قطعه 7 أ مربع 286 تقسيم

435 - نيو بلن دفلوب مينت للستثمار العقاري NEW PLAN DEVELOPMENT شركة سبق قيدها برقم     

117549 قيدت فى 25-02-2018 برقم ايداع    8860وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / المبني المقام علي قطعه ارض رقم )133( بالقطاع الول مركز المدينه – 

التجمع الخامس

436 - ليفنت للقوى الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     118383 قيدت فى 08-03-2018 برقم ايداع    

11560وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة )2( أبراج العقاد شارع السيدة 

خديجة – حي السفارات

437 - بريماير للخدمات الكهروميكانيكية PREMIER FOR MEP SERVICES شركة سبق قيدها برقم     

124265 قيدت فى 15-08-2018 برقم ايداع    35257وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقة رقم 102 الدور الول – عمارة البيان رقم 1 – ميدان اسوان – المهندسين – 

العجوزة – الجيزة

438 - المهندسين للتنمية الزراعية و النتاج الحيوانى شركة سبق قيدها برقم     126679 قيدت فى 

25-10-2018 برقم ايداع    44905وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح الفرع / مزرعة غرب طريق مصر السكندرية الصحراوى من ك 60 الى ك 64 مركز منشاه القناطر

439 - قهوة طاوله  QAHWAT TAWLA شركة سبق قيدها برقم     141374 قيدت فى 2019-10-23 

برقم ايداع    44694وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 11 

شارع انور المفتى - كما يحمل 22 شارع عماد الدين كامل

440 - وادينا للستثمار العقارى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     147145 قيدت فى 18-02-2020 برقم 

ايداع    7955وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : وحدة 

مهنية رقم )26( بالسوق التجاري بالمنطقة السكنية الثانية عشر

441 - سامية رزق بطرس مقار وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     148476 قيدت فى 16-03-2020 برقم 

ايداع    12229وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط إلغاء الفرع الكائن في / 

اسكندريه مبارك موازى المن المركزى  قرية منقباد

442 - سامية رزق بطرس مقار وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     148476 قيدت فى 16-03-2020 برقم 

ايداع    12229وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 94 ش  صقر قريش -ش 

الشهيد سيد زكريا خليل- مساكن شيراتون
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443 - احمد محمد صلح الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     148923 قيدت فى 03-05-2020 برقم 

ايداع    13933وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار 86-26 

الشطر الثالث عشر - زهراء المعادي - البساتين

444 - احمد محمد صلح الدين وشركاه شركة سبق قيدها برقم     148923 قيدت فى 03-05-2020 برقم 

ايداع    13933وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : عقار ) 

67 ( المجاورة الثالثة – الحي الثاني – مدينة بدر

445 - فيتيرا VITERRA L.T.D شركة سبق قيدها برقم     150642 قيدت فى 07-07-2020 برقم ايداع    

20002وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7ش مشروع 9عمارات خلف دار 

المشاه

446 - المريكية العالمية للترفيه شركة سبق قيدها برقم     150964 قيدت فى 13-07-2020 برقم ايداع    

20895وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 36 شارع مصدق

National Company For Transport Industry 447 - الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنميه الزراعيه

And     Agricultural         Development N    -Mcv  شركة سبق قيدها برقم     152245 قيدت 

فى 13-08-2020 برقم ايداع    25503وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

افتتاح الفرع / مدخل رقم 1 شقة رقم 16 عماره رقم 5 امام مرور شبين الكوم

448 - روباك لصناعة البلستيك  Rawpack شركة سبق قيدها برقم     153617 قيدت فى 2020-09-09 

برقم ايداع    30235وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان الى / 

قطعة 117 المنطقة الصناعية التجمع الثالث بالدور الرضى بعد الول

449 - روباك لصناعة البلستيك  Rawpack شركة سبق قيدها برقم     153617 قيدت فى 2020-09-09 

برقم ايداع    30235وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان 

/ قطعة 117 المنطقة الصناعية التجمع الثالث بالدور الرضى بعد الول

450 - روباك لصناعة البلستيك Rawpack شركة سبق قيدها برقم     153617 قيدت فى 2021-01-26 

برقم ايداع    4137وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة /الغاء الفرع بالعنوان 

/ قطعة 117 المنطقة الصناعية التجمع الثالث بالدور الرضى بعد الول

JUST IN TIME FOR COURIER    451 - جست إن تايم لخدمات الشحن السريع والخدمات اللوجستيه

AND LOGISTICS SERVICES    شركة سبق قيدها برقم     153861 قيدت فى 14-09-2020 برقم 

ايداع    30974وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 21 شارع المماليك 

البحرية  - المنيل - الدور الرضي

452 - باكي هوسبيتاليتى للمنشآت السياحية   ـ  BAKY HOSPITALITY شركة سبق قيدها برقم     

157293 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    9104وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدات الدارية رقم ) 5 , 6 ( بالدور الثالث فوق الرضى ومساحه بسطح 

العقار رقم ) 8 ( شارع بغداد – الكوربه – مصر الجديدة – القاهرة .

453 - باكي هوسبيتاليتى للمنشآت السياحية   ـ  BAKY HOSPITALITY شركة سبق قيدها برقم     

157293 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    9105وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدات الدارية رقم ) 5 , 6 ( بالدور الثالث فوق الرضى ومساحه بسطح 

العقار رقم ) 8 ( شارع بغداد – الكوربه – مصر الجديدة – القاهرة .

454 - باكي هوسبيتاليتى للمنشآت السياحية شركة سبق قيدها برقم     157293 قيدت فى 10-08-2021 برقم 

ايداع    36643وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدات 

الدارية رقم ) 5 , 6 ( بالدور الثالث فوق الرضى ومساحه بسطح العقار رقم ) 8 ( شارع بغداد – الكوربه – 

مصر الجديدة – القاهرة .
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455 - باكي هوسبيتاليتى للمنشآت السياحية شركة سبق قيدها برقم     157293 قيدت فى 10-08-2021 برقم 

ايداع    36642وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدات 

الدارية رقم ) 5 , 6 ( بالدور الثالث فوق الرضى ومساحه بسطح العقار رقم ) 8 ( شارع بغداد – الكوربه – 

مصر الجديدة – القاهرة .

456 - باكي هوسبيتاليتى للمنشآت السياحية   ـ  BAKY HOSPITALITY شركة سبق قيدها برقم     

157293 قيدت فى 26-11-2020 برقم ايداع    43871وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدات الدارية رقم ) 5 , 6 ( بالدور الثالث فوق الرضى ومساحه بسطح 

العقار رقم ) 8 ( شارع بغداد – الكوربه – مصر الجديدة – القاهرة .

457 - بينك اند بلو فاشون Pink and Blue Fashion شركة سبق قيدها برقم     158853 قيدت فى 

17-12-2020 برقم ايداع    48355وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع الدور الخامس و السادس بعد الرضي - عقار رقم 60 شارع انابيب البترول - المنطقه الصناعيه - 

حي السلم اول

458 - ثينك للعمال المستدامة والتوريدات العمومية  

think for sustainable business and general  2017 شركة ذات مسئولية محدودة قانون 72 لسنة

supplies شركة سبق قيدها برقم     160145 قيدت فى 13-01-2021 برقم ايداع    1754وفى تاريخ  

11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 182 المنطقة الثامنة - عمارات 

مجاورة 3 - الشروق

459 - نيو الشروق للوانى المنزلية شركة سبق قيدها برقم     161771 قيدت فى 14-02-2021 برقم ايداع    

7371وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - القطعة رقم 103 

- بلوك المحاجر - المنطقة الصناعية ب - ج

460 - ميزا تك لتجارة الجهزة اللكترونية MEZA TECH  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     161840 

قيدت فى 15-02-2021 برقم ايداع    7540وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة booth بمنطقة الردود المامية امام مول كونكورد بلزا بشارع التسعين

461 - المعالى للتعمير والنشاءات 

ALMAALI شركة سبق قيدها برقم     162310 قيدت فى 23-02-2021 برقم ايداع    9010وفى تاريخ  

11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - 238 مول بيراميدز - السادات

462 - أد ديمنيشنس لنتاج المحتوى اللكتروني

AD DIMENSIONS شركة سبق قيدها برقم     163169 قيدت فى 11-03-2021 برقم ايداع    11619

وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 28 ب ش انور المفتى

463 - نبيل احمد الريش وشريكته شركة سبق قيدها برقم     164431 قيدت فى 04-04-2021 برقم ايداع    

15961وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محل نموذج ) 

واحد ( شمال المدخل الدور الرضى بالقطعة رقم 5 بلوك 19 بجمعية امنحتب التعاونية  اول طريق القاهره 

اسماعيليه

464 - هاجز HAGS شركة سبق قيدها برقم     168105 قيدت فى 28-06-2021 برقم ايداع    29605وفى 

تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة 2 – مركز خدمات حى النرجس

465 - شركة وكالة إنجاز للبرمجيات Injaz Agency Company شركة سبق قيدها برقم     170292 

قيدت فى 09-08-2021 برقم ايداع    36192وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان وحده ادارية بالدور 12 عقار 4 شارع 151 /المعادي -
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466 - بى تى ال ميديكال ايجيبت للتجارة BTL MEDICAL EGYPT شركة سبق قيدها برقم     174371 

قيدت فى 19-10-2021 برقم ايداع    49471وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : الفيل الكائنة بمشروع لييندا الملتقى العربى بحي النزهة القاهرة – وحدة رقم 3 القطعة 

130

467 - مطاعم شارع الحمرا شركة سبق قيدها برقم     175550 قيدت فى 10-11-2021 برقم ايداع    

53300وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : المحلين رقم 28/ 

29 بالعقار رقم 17 ش قصر النيل - )مطعم شارع الحمرا - عابدين -

468 - سما مصر لتشكيل المعادن شركة سبق قيدها برقم     176535 قيدت فى 23-11-2021 برقم ايداع    

56235وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اصبح عنوان ممارسة النشاط 

الصناعى والمركز الرئيسى  قطعه رقم 7 بلوك 20020 – بالمنطقه الصناعيه المتداد الغربى

469 - كابستون للتجارة العامه Capstone For General Trading شركة سبق قيدها برقم     177776 

قيدت فى 14-12-2021 برقم ايداع    60376وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : عمارة 251 عائلي 3 - المستثمرين الجنوبية - القاهرة الجديدة

470 - تى جى اس جيوفيزيكال ايجيبت اس بى 

TGS GEOPHYSICAL EGYPT SP شركة سبق قيدها برقم     182546 قيدت فى 2022-03-02 

برقم ايداع    13524وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 23 

شارع البطراوى - برج سارة - الدور الثالث - عباس العقاد - مدينة نصر

471 - مي للخدمات اللكترونية Me for Electronic Services شركة سبق قيدها برقم     188492 قيدت 

فى 13-06-2022 برقم ايداع    37079وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

افتتاح فرع الكائن وحدة 115 - الدور الثاني - جولف سيتي مول

472 - مي للخدمات اللكترونية Me for Electronic Services شركة سبق قيدها برقم     188492 قيدت 

فى 13-06-2022 برقم ايداع    37079وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل رقم 35 شارع برهان

473 - مي للخدمات اللكترونية Me for Electronic Services شركة سبق قيدها برقم     188492 قيدت 

فى 13-06-2022 برقم ايداع    37079وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

محل رقم شارع الجمهورية امام بنك مصر

474 - اورينتال للتوريدات الغذائية Oriental For Foods Supplies شركة سبق قيدها برقم     188783 

قيدت فى 19-06-2022 برقم ايداع    38600وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

بنى سويف الوحدة - الوحدات رقم 150 بمساحة 432م2 بقطاع الصناعات الغذائية - بمجمع بياض العرب

475 - اورينتال للتوريدات الغذائية Oriental For Foods Supplies شركة سبق قيدها برقم     188783 

قيدت فى 19-06-2022 برقم ايداع    38600وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة يكون المركز الرئيسى فى العنوان التى :  15/2 نيركو – الشطر الخامس –

476 - وياك فارما WAYAK PHARMA شركة سبق قيدها برقم     198721 قيدت فى 07-08-2019 برقم 

ايداع    4155وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الفرع الول والكائن 

بالعنوان التالي : 2ش التوحيد بمنطقة اللبيني – قسم الهرم

477 - وياك فارما WAYAK PHARMA شركة سبق قيدها برقم     198721 قيدت فى 07-08-2019 برقم 

ايداع    4155وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الفرع الثاني والكائن 

بالعنوان التالي :4 /9151 عمارة الندي بجوار مركز النهار للطب وصيدليات الحافظ شارع محمد السالك النافعي 

المعراج السفلي
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478 - ويكاندو للستثمار WE CAN DO  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     199304 قيدت فى 

12-11-2018 برقم ايداع    5769وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 5/5 

شارع الشطر السابع  شارع الجزاءر  -

479 - انجاز للصناعات الغذائية Injaz Food Industries Company (ش.ذ.م.م) شركة سبق قيدها برقم     

199998 قيدت فى 22-03-2022 برقم ايداع    1372وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية 17ش محي السيد داود المتفرع من ش صلج الدين-طنطا اول وبتعديل العنوان خارج المحافظة 

يتم نقل القيد

480 - الشركة المتحدة للتجارة والستشارات شركة سبق قيدها برقم     861 قيدت فى 21-06-1998 برقم 

 G172 ايداع    2234وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح محل رقم

بالمركز التجاري مول العرب الكائن بالعنوان ميدان جهينة - مدينة 6 اكتوبر

481 - الشركة المتحدة للتجارة والستشارات شركة سبق قيدها برقم     861 قيدت فى 21-06-1998 برقم 

ايداع    2234وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع - محل ماركة 

سبرنج فيلد بالجهة الغربية بالعقار32 شارع لبنان- العجوزة-

482 - ياسر عبد الكريم عبد الغنى الفولى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     22522 قيدت فى 2007-02-06 

برقم ايداع    2067وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 26 شارع محي الدين 

ابو العز - الدقي

483 - العربية الوربية للتنمية السياحية والصناعية والزراعية ش م م شركة سبق قيدها برقم     29056 قيدت 

فى 11-12-2007 برقم ايداع    25519وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى 

الجديد الوادي الجديد اضافة فرع بالعنوان ارض الفرافرة - سهل بركة

484 - شركه بايونيرز لتداول الوارق الماليه شركة سبق قيدها برقم     31431 قيدت فى 19-08-1997 برقم 

ايداع    4320وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تعديل العنوان : الوحده رقم 

23 بالعقار رقم 23 / 4 بالعنوان المنطقه المركزيه ب بجوار بنزينه ايني اعلي مركز اليمان للشعه - دمياط 

الجديده

485 - دولفين لتصنيع المنتجات النسيجية ش م م شركة سبق قيدها برقم     37781 قيدت فى 2009-03-23 

برقم ايداع    5842وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعة رقم 3-53 

المنطقة الصناعية ال 800 فدان بمساحة 3200 متر مربع بمدينة بدلر المنطقة الصناعية

486 - دولفين لتصنيع المنتجات النسيجية ش م م شركة سبق قيدها برقم     37781 قيدت فى 2009-03-23 

برقم ايداع    5842وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 

القطعة رقم ) 7 صناعى / أ ( - بلوك رقم 13022

487 - كوالتى تريد "ماجيستيك لتجارة السيراميك والبورسلين والدوات الصحية" ش.م.م. شركة سبق قيدها برقم     

64586 قيدت فى 05-03-2013 برقم ايداع    4866وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان/ معرض البيع الكائن في الدور الرضي و الول و الثاني والثالث فوق 

الرضي عقار رقم 21 تقسيم بلوك 53 - 20 ش مكرم عبيد - المنطقه السادسه

488 - تاى شوب للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     79321 قيدت فى 25-08-2021 برقم ايداع    

1992457وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اغلق الفرع

489 - تاي شوب للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     79321 قيدت فى 02-01-2020 برقم ايداع    

360وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

490 - تاى شوب للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     79321 قيدت فى 13-11-2016 برقم ايداع    

35235وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع
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491 - تاى شوب للتجارة و التوزيع شركة سبق قيدها برقم     79321 قيدت فى 02-09-2019 برقم ايداع    

36203وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

492 - تاى شوب للتجارة و التوزيع  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79321 قيدت فى 12-01-2015 برقم 

ايداع    904وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع : محل رقم ) 

AB -3 ( ديشريكت مول - طريق المطار

493 - تاى شوب للتجارة و التوزيع  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79321 قيدت فى 12-01-2015 برقم 

ايداع    904وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اغلق الفرع : المحل الكائن 

بالعقار رقم 56 مكرر المشاية السفلية - المنصورة اول الدقهلية

494 - تاى شوب للتجارة و التوزيع  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79321 قيدت فى 12-01-2015 برقم 

 B 30 ايداع    904وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع : الوحدة

مركز سياحى وترفيهى - صن سيتى المربع ) 1258 (

495 - تاى شوب للتجارة و التوزيع  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79321 قيدت فى 12-01-2015 برقم 

ايداع    904وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع : المحل رقم 4 

بالطابق الرضى قطعة رقم 420 أ شارع 9 المقطم

496 - نيووم للتطوير العقاري شركة سبق قيدها برقم     85999 قيدت فى 06-09-2015 برقم ايداع    

25137وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة رقم 

)E306( بالمبنى رقم ))E بالدور الثالث فوق الرضي مشروع نيووم نيو كايرو - قطعة أرض رقم 22 القطاع 

الرابع - مركز المدينة

497 - محمد رجب محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     94757 قيدت فى 23-06-2016 برقم ايداع    

19976وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 84 شارع جوزيف تيتو 

- الدور الرضي - النزهه الجديدة

498 - محمد رجب محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     94757 قيدت فى 23-06-2016 برقم ايداع    

19976وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم 8 ش جمال عبد 

الناصر مع ش 16 سيدي بشر - المنتزه اول

499 - محمد رجب محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     94757 قيدت فى 23-06-2016 برقم ايداع    

19976وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية برج بنك مصر - الدور الرضي 

- ش سامية الجمل - المنصورة اول

500 - محمد رجب محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     94757 قيدت فى 23-06-2016 برقم ايداع    

19976وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط عقار رقم أ ابراج النصر - الدور 

الرضي - ش الزهر - الشيخ حسن - مقابل مدرية الصحة والسكان - اسيوط تاني

501 - بايونيرز لتداول الوارق الماليه شركة سبق قيدها برقم     98057 قيدت فى 23-10-2016 برقم ايداع    

32235وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تعديل العنوان : الوحده رقم 23 

بالعقار رقم 23 / 4 بالعنوان المنطقه المركزيه ب بجوار بنزينه ايني اعلي مركز اليمان للشعه - دمياط الجديده

 Qeema Consultancy and Technology Services 502 - شركة قيمة للستشارات وخدمات التقنية

شركة سبق قيدها برقم     107544 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    24982وفى تاريخ  2022-12-12   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 77 شارع مصر حلوان الزراعى - المعادى

 Qeema Consultancy and Technology Services 503 - شركة قيمة للستشارات وخدمات التقنية

شركة سبق قيدها برقم     107544 قيدت فى 16-07-2017 برقم ايداع    24982وفى تاريخ  2022-12-12   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع -  شقة رقم ) 106 ( بالدور الثالث فوق الرضى و 

البدرومين - شمال السلم بالعمارة المقامة على القطعة رقم ) 5 ( تقسيم من المربع رقم ) 916 ( مكرر وتاخذ رقم 

)3 ( ش محمد عبد ا دراز - قسم مدينة نصر اول
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 Qeema Consultancy and Technology Services 504 - شركة قيمة للستشارات وخدمات التقنية

شركة سبق قيدها برقم     107544 قيدت فى 22-11-2021 برقم ايداع    1992396وفى تاريخ  

12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

505 - سيريا وود للصناعات الخشبية Syria Wood Modern Furniture ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

114241 قيدت فى 18-12-2017 برقم ايداع    50053وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة دمياط القطعة رقم 7 - بلوك 5 - امتداد المنطقة الصناعية - دمياط الجديدة

506 - الشركة الذهبية للتجارة و الصناعات الورقية )انترجولد( شركة سبق قيدها برقم     115044 قيدت فى 

01-01-2018 برقم ايداع    95وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مدينة 

السادس من اكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم124 شارع رقم 14 -

507 - بلل محمد لبيب عبدالعظيم بربش. وشركاه شركة سبق قيدها برقم     123786 قيدت فى 2018-08-05 

برقم ايداع    33372وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاح فرع 

بالعنوان / منطقه المغره - قطعه رقم 733 المرحله الولي - مشروع المليون و نصف مليون فدان

508 - سراى لصناعة الستائرSaray شركة سبق قيدها برقم     126734 قيدت فى 25-10-2018 برقم ايداع    

45178وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع بالعنوان / وحده 

بالدور الرضى بالعقار رقم 48 الحى الثالث - المجاوره الولى - مدينة السادس من اكتوبر - الجيزة

509 - أهيد للحلول المبتكره Ahead شركة سبق قيدها برقم     137702 قيدت فى 22-07-2019 برقم ايداع    

30518وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : العقار رقم 6118 

شقة رقم11 – شارع مسجد القدس  – المقطم

510 - نيلوس فودز Nilos Foods شركة سبق قيدها برقم     140475 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    

41276وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الوحدة رقم 6 بقطعة الرض رقم 

6 بلوك C4 بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجمع سي بي سي الصناعي بقطعة الرض رقم 5 بمدينة 

السادات

511 - نيلوس فودز Nilos Foods شركة سبق قيدها برقم     140475 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    

41276وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الوحدة رقم 4 بقطعة الرض رقم 

4 بلوك C4 بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجمع سي بي سي الصناعي بقطعة الرض رقم 5 بمدينة 

السادات

512 - نيلوس فودز Nilos Foods شركة سبق قيدها برقم     140475 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع    

41276وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الوحدة رقم 26 بقطعة الرض 

رقم 26 بلوك C4 بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجمع سي بي سي اصناعي بقطعة الرض رقم 5 

بمدينة السادات

513 - مرحبا للتصدير والشحن والتخليص الجمركى شركة سبق قيدها برقم     145211 قيدت فى 

13-01-2020 برقم ايداع    1715وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : مربع 1108 سوق المشربية الوحدة الدارية رقم 1 بالدور الثالث – النزهة

514 - دسوقى محمد على غنيم و شريكته شركة سبق قيدها برقم     145468 قيدت فى 16-01-2020 برقم 

ايداع    2410وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - القطعة 

رقم 50 - المنطقة الصناعية A4 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - وبذلك ينقل القيد لمكتب سجل تجارى 

استثمار العاشر

515 - قطن البلد COTTON ELBALAD , QUTUN ELBALAD شركة سبق قيدها برقم     147507 

قيدت فى 25-02-2020 برقم ايداع    9151وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء فرع 7 شارع المصانع - قسم الزاوية الحمراء
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516 - ارث للتصديرEARTH FOR EXPORT شركة سبق قيدها برقم     147507 قيدت فى 

14-09-2021 برقم ايداع    42932وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

517 - احمد محمد سعد فتحي ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     152238 قيدت فى 2020-08-13 

برقم ايداع    25338وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع بالعنوان 

/ الوحده رقم 64 مجمع أ بالمجمعات الصغيره و المتوسطه بالمنطقه الجنوبيه

518 - احمد محمد سعد فتحي ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     152238 قيدت فى 2020-08-13 

برقم ايداع    25338وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -   

مكتب 7- قطعة  120- الدور الثالث -شارع المصطفي – الشروق - القاهرة

519 - مصطفى على محمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     153098 قيدت فى 01-09-2020 برقم ايداع    

28447وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الشقة رقم 3 

بالدور الثاني - شارع 10 - تفتيش الري - الساحل

520 - رؤية للدوية ROAYA PHARMA شركة سبق قيدها برقم     158211 قيدت فى 2020-12-08 

برقم ايداع    46311وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع -  

مخزن الزهراء للدوية - شارع متفرع من طريق شبين القناطر - منية القمح - منطقة الدلتا الشقري

521 - رؤية للدوية ROAYA PHARMA شركة سبق قيدها برقم     158211 قيدت فى 2020-12-08 

برقم ايداع    46311وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع -  

12 شارع العمدة - كفر شبين - مركز شبين القناطر

522 - رؤية للدوية شركة سبق قيدها برقم     158211 قيدت فى 29-12-2020 برقم ايداع    50609وفى 

تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع

523 - رؤية للدوية ROAYA PHARMA شركة سبق قيدها برقم     158211 قيدت فى 2022-06-19 

برقم ايداع    38557وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية اغلق الفرع

524 - اوميدا جروب للديكورات والثاث - OMIDA GROUP شركة سبق قيدها برقم     158647 قيدت فى 

14-12-2020 برقم ايداع    47624وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع بالعنوان / العقار رقم 1 عبد الحميد عوض - ناصيه معز الدوله من مكرم عبيد قسم اول

525 - اوميدا جروب للديكورات والثاث - OMIDA GROUP شركة سبق قيدها برقم     158647 قيدت فى 

14-12-2020 برقم ايداع    47624وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 702 الدور الرضى - شارع الميثاق - زهراء مدينة نصر - قسم مدينة نصر -

526 - بينك اند بلو فاشون Pink and Blue Fashion شركة سبق قيدها برقم     158853 قيدت فى 

17-12-2020 برقم ايداع    48355وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الدور الخامس و السادس بعد الرضي - عقار رقم 60 شارع انابيب البترول - المنطقه الصناعيه 

- حي السلم اول

527 - بينك اند بلو فاشون Pink and Blue شركة سبق قيدها برقم     158853 قيدت فى 2022-08-14 

برقم ايداع    50559وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

528 - : اي بي اس للصناعات الحديثة

IBS MODERN INDUSTRIES شركة سبق قيدها برقم     160638 قيدت فى 24-01-2021 برقم 

ايداع    3447وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

مصنع بالقطعه رقم 246 ب - المنطقه الصناعيه
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529 - كرات غروب ايجيبت CRET-GROUPE EGYPT شركة سبق قيدها برقم     167221 قيدت فى 

09-06-2021 برقم ايداع    26119وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

العقار رقم 8 كومباوند الزهوة - ش الجزيرة - التجمع الخامس

530 - جيانين JIANYING COMPANY شركة سبق قيدها برقم     170065 قيدت فى 2021-08-04 

برقم ايداع    35385وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

131 ش البساتين العمومى

531 - بلك كى للتجاره 

BLACK KeY FOR TRADING شركة سبق قيدها برقم     171549 قيدت فى 01-09-2021 برقم 

ايداع    40462وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 28 ش 

مكرم عبيد - مدينة نصر اول

532 - ذا ميج لليخوت The Meg For Yachts شركة سبق قيدها برقم     173717 قيدت فى 

11-10-2021 برقم ايداع    47417وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم 1 – الدور الرضي – 8 شارع مختارسعيد – ارض الجولف

533 - اس اند ام للغذية والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     177004 قيدت فى 30-11-2021 برقم ايداع    

57804وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /كشك رقم 

b09 f&b k10 بمشروع ممشى اهل مصر السياحي - كورنيش النيل

534 - الزعيقى لدارة الصيدليات ELZekhy Pharmacies شركة سبق قيدها برقم     178199 قيدت فى 

21-12-2021 برقم ايداع    61939وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 37 

شارع احمد الصاوي بلوك 79 قطعة 1 مديثنة نصر

535 - الزعيقى لدارة الصيدليات ELZekhy Pharmacies شركة سبق قيدها برقم     178199 قيدت فى 

21-12-2021 برقم ايداع    61939وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 49 

شارع حسن افلطون بمدينة نصر اول

536 - الزعيقى لدارة الصيدليات ELZekhy Pharmacies شركة سبق قيدها برقم     178199 قيدت فى 

21-12-2021 برقم ايداع    61939وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 7 

شارع ناصر خسرو الحي السابع مدينة نصر

537 - ديماك ستيل ايجي للصناعات المعدنية DEMAC STEEL EG شركة سبق قيدها برقم     184664 

قيدت فى 12-04-2022 برقم ايداع    22557وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع بالعنوان /مصنع رقم 137 المنطقه الصناعيه 250 فدان - مدينه بدر

538 - السوق الهندي Al Souq Al India شركة سبق قيدها برقم     184752 قيدت فى 13-04-2022 برقم 

ايداع    22969وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 6 ش 

السيد مازن

539 - بيلدونا للتجميل BELLADONNA شركة سبق قيدها برقم     187389 قيدت فى 2022-05-29 

برقم ايداع    32496وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان 

/ 116 ش جسر السويس - الدور الثانى - قسم عين شمس - القاهرة

540 - بيلدونا للتجميل BELLADONNA شركة سبق قيدها برقم     187389 قيدت فى 2022-05-29 

برقم ايداع    32496وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح ش 6 اكتوبر 

- برج النخيل - الدور الرابع - شقة وسط - متفرع من جسر السويس - محطة الجراج - الدور الرابع - قسم عين 

شمس

541 - بيلدونا للتجميل BELLADONNA شركة سبق قيدها برقم     187389 قيدت فى 2022-05-29 

برقم ايداع    32496وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان 

/ 52 ش عباس العقاد - الدور الثانى شقة 201 - مدينة نصر - القاهرة
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542 - بيلدونا للتجميل BELLADONNA شركة سبق قيدها برقم     187389 قيدت فى 2022-05-29 

برقم ايداع    32496وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 366 ش الملك 

فيصل - الدور الثانى - شقة مقابل السانسير - الدور الثانى - فيصل - الجيزة

543 - جولدن رينش  Golden Wrench شركة سبق قيدها برقم     192840 قيدت فى 08-09-2022 برقم 

ايداع    57367وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية وحدة رقم 111 قطعة 

رقم 5,8 بلوك 13006 وحدة رقم 111 مجمع جرين لند الصناعي المنطقة الصناعية بالعبور

544 - رويال جيفت ايجيبت لتجارة الهدايا royal gift egypt for commercial شركة سبق قيدها برقم     

193071 قيدت فى 14-09-2022 برقم ايداع    58666وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية تعديل العنوان - شقة 3 الدور الرضى 15 ش على باشا ابراهيم متفرع من ميدان محمد نجيب 

المنتزة اول - السكندرية . وبذلك ينقل القيد الى سجل تجارى استثمار السكندرية

545 - سوبر لند للمخصبات الزراعية شركة سبق قيدها برقم     195997 قيدت فى 26-10-2022 برقم ايداع    

70753وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قرية حصة مليج - مركز شبين 

الكوم

546 - بيرل للستثمارات الصناعية Pearl Industrial Investments LLC شركة سبق قيدها برقم     

196308 قيدت فى 31-10-2022 برقم ايداع    72002وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان : المبنى الداري - الطابق الثاني - جزء من القطع أرقام )2 / 7 / 8 ( بلوك 

13014- المنطقة الصناعية الولي - الحي الصناعي

547 - دي -ام- دي لتجاره السيارات شركة سبق قيدها برقم     619 قيدت فى 19-05-1998 برقم ايداع    

1589وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مبنى ابو الفتوح 

الدارى ) مبنى دايو سابقا ( - الدور الول - امام ابراج عثمان - كورنيش النيل

548 - خالد مراد للصناعات المعدنيه والخشبيه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     1044 قيدت فى 

09-01-1999 برقم ايداع    20وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان - طريق مصر السماعيلية الصحراوى - الكيلو 18 - المنطقة الصناعية بحوض خارج الزمام رقم 53 - 

ضمن القطعة 106 - ناحية البركة - مركز الخانكة - قسم السلم - ش خالد مراد

549 - فوكس للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     3752 قيدت فى 24-04-2001 برقم ايداع    437

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة رقم 

255 /أ- مدينة 6 اكتوبر

550 - شركه مالتي جاز شركة سبق قيدها برقم     5902 قيدت فى 05-12-2001 برقم ايداع    1215وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء الفرع - مركز سمالوط غرب قريه شوشه

551 - شركه مالتي جاز شركة سبق قيدها برقم     5902 قيدت فى 05-12-2001 برقم ايداع    1215وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء الفرع -منطقه الستثمار الصناعى خارج 

الزمام قريه اولد عزاز

552 - شركه مالتي جاز شركة سبق قيدها برقم     5902 قيدت فى 05-12-2001 برقم ايداع    1215وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع - منطقة الحرانية قطعة رقم 54ـ36 

طريق سقارة

553 - شركه مالتي جاز شركة سبق قيدها برقم     5902 قيدت فى 05-12-2001 برقم ايداع    1215وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع - 13 شارع النجار

554 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 30-07-2001 برقم 

ايداع    3975وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية غلق فرع الشركة الكائن 

فى 46 تنظيم ش الجمهورية وحاليا 58 ش الجمهورية -
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555 - شركه ايسمو شركة سبق قيدها برقم     11282 قيدت فى 25-05-2004 برقم ايداع    2758وفى 

تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل بالعقار رقم 6 - بشارع محمد موسى - 

بن سنان - الزيتون

556 - المصرية البلجيكية للستثمارات الصناعية ش م م شركة سبق قيدها برقم     32391 قيدت فى 

07-12-1997 برقم ايداع    6656وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

القطعة رقم376 - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة النوبارية الجديدة - مركز ابو المطامير

Scope Med The Bridge for Medical care   557 - سكوب ميد ذا بريدچ للرعاية الطبيه والتدريب

and training شركة سبق قيدها برقم     38587 قيدت فى 06-05-2009 برقم ايداع    9093وفى تاريخ  

13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 7 ب - ش عمر شعبان - ش النزهة

558 - متجر للهندسة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     43729 قيدت فى 01-02-2010 برقم ايداع    2168

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بمخرج محطة خدمة وتموين 

السيارات وطنية محور المشير طنطاوي - التجمع الخامس

559 - متجر للهندسة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     43729 قيدت فى 01-02-2010 برقم ايداع    2168

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل بالقطعة رقم 1 بمنطقة التوسعات 

الشرقية المطلة على محور 26 يوليو - السلدس من اكتوبر

560 - الشمس لداره المنشات السياحيه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     55103 قيدت فى 2011-11-23 

برقم ايداع    22257وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان فرع 

الشركة الكائن فى الوحدة رقم R5 بالدور الرضى – مشروع سكويروان – التجمع الول – القاهرة الجديدة – 

القاهرة ليصبح فى الوحدة رقم R5 بالدور الرضى – مشروع سكويروان – التجمع الول – القاهرة الجديدة – 

القاهرة )أوليفو(

561 - اس جى اس ايجيبت ليمتد ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     55190 قيدت فى 30-11-2011 برقم 

ايداع    22715وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 9 ج / 4 

شارع احمد كامل )المعونة المريكية ( المعادي الجديدة - قسم البساتين -

562 - شركه الشمسى للتجاره والتوكيلت شركة سبق قيدها برقم     74807 قيدت فى 24-06-2014 برقم 

ايداع    15638وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع

563 - شركة داوي لتجهيز المنشأت الطبيه Dawi For Medical Facilities Management شركة سبق 

قيدها برقم     98788 قيدت فى 10-11-2016 برقم ايداع    35042وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية الوحدة التجارية بالدور الول الكائنة في 17 أ ش سوريا - رشدي - قسم سيدي 

جابر

564 - شركة اورو لخلط و تعبئة و توزيع المنظفات الصناعية شركة سبق قيدها برقم     99489 قيدت فى 

07-10-2019 برقم ايداع    41970وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

565 - جرين أيرث للتنمية الزراعية GREEN EARTH ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     101617 قيدت 

فى 31-01-2017 برقم ايداع    3799وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

مساحة من الرض الزراعية خلف القطع ارقام )75 -81( بالمنطقة الشمالية الشرقية بالحزام الخضر بمدينة 

السادات

566 - الشركه الوربية لستخراج المعادن شركة سبق قيدها برقم     109874 قيدت فى 20-09-2017 برقم 

ايداع    34615وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : العين 

رقم 2 الدور الثاني بالعقارالكائن مقره بالكيلوا )29.5 ( طريق مصر السماعيلية الصحراوي – قسم العبور -  

القليوبية
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567 - شركة وان الكترونيكس One electronics شركة سبق قيدها برقم     120818 قيدت فى 

08-05-2018 برقم ايداع    20744وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

مركز الشركة الرئيسى :- شقة رقم 10 – الدور الخامس – فوق الرضي بالعقار 58 ش السيد الميرغني

568 - انترناشيونال ترادينج إنكس        Internaional Trading Inks شركة سبق قيدها برقم     

125200 قيدت فى 18-09-2018 برقم ايداع    39069وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - المصنع رقم 246 منطقه الصناعات الصغيرة ) الورش ( بالمنطقه الصناعيه 

شمال طريق القطاميه العين السخنه بالتجمع الثالث -

569 - شركة كاتاليست للتجارة والتوزيع  Catalyst Trading شركة سبق قيدها برقم     128399 قيدت فى 

04-12-2018 برقم ايداع    51685وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 22 شارع المنتزة - هليوبوليس - قسم النزهة - الدور الثانى - شقة رقم 1 مصر الجديدة

570 - هاوس فود لتعبئة المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     128982 قيدت فى 17-12-2018 برقم ايداع    

53846وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 4 أ بلوك 6 

منطقه1_15 مايو

571 - ريد ستيل لتشغيل المعادن والمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     131627 قيدت فى 

19-02-2019 برقم ايداع    7907وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - قطعة رقم 6 , 7 , 8 - بلوك 2 - منطقة 7 - مدينة 15 مايو

572 - الحلول الهندسية المبتكرة Handasah شركة سبق قيدها برقم     134308 قيدت فى 2019-04-16 

برقم ايداع    17608وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان : العقار رقم 5 شارع الجمعية الشرعية – بنها – القليوبية

573 - أر.أر للمجوهرات R.R JEWELRY شركة سبق قيدها برقم     137267 قيدت فى 2019-07-10 

برقم ايداع    28767وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل بالعقار رقم 

6 - بشارع محمد موسى - بن سنان - الزيتون

574 - أر.أر للمجوهرات R.R JEWELRY شركة سبق قيدها برقم     137267 قيدت فى 2019-07-10 

برقم ايداع    28767وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع الكائن 

بالعنوان : المحل رقم 27 بالدور الول علوى بالعقار ) ليف مول ( رقم 79 - مركز خدمات التجمع الخامس - 

قسم اول القاهرة الجديدة

575 - سفن هاندز للخدمات الهندسيه والمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم     140791 قيدت فى 

10-10-2019 برقم ايداع    42467وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان -  شقه 13 الدور الثامن بالعقار 36 شارع نادي الصيد الدقي-الجيزه

576 - توفيما Tofima شركة سبق قيدها برقم     155154 قيدت فى 07-10-2020 برقم ايداع    35414

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - عنبر رقم 68 - مركز 

صناعات الجلود المتطورة - القطعة ) 21 , 28 ( 6 أ - شرق المنطقة الصناعية - مدينة العاشر من رمضان - 

وبذلك ينقل الى استثمار العاشر من رمضان

577 - اس كيه جي وان SKG1 شركة سبق قيدها برقم     157804 قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    

45132وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل اسم الفرع -  الكائن في 

مشروع كايرو جيت -طريق اسكندريه الصحراوي -الشيخ زايد -اكتوبر- الجيزه )ساكس SAX( ليصبح ) ساكس 

)SAX Room With Soul رووم ويز صول

578 - محمد احمد حسين و شركاه شركة سبق قيدها برقم     160007 قيدت فى 11-01-2021 برقم ايداع    

1257وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان : قطعه ارض 

صحراويه علي المساحه 170 فدان – منطقه بلط – مركز بلط – محافظه الوادي الجديد - وبذلك ينقل القيد
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579 - خليل جروب لداره الكافيهات والمطاعم   Khalil Group شركة سبق قيدها برقم     160951 قيدت 

فى 31-01-2021 برقم ايداع    4361وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل رقم 1 بالعقار رقم 15 شارع عزت سلمة مدينة نصر

580 - بريد باسكت ايجيبت للمخبوزات )جيرمان بيكري(

 BREAD BASKET EGYPT )German Bakery( شركة شخص واحد محدودة المسئولية. شركة سبق 

قيدها برقم     166081 قيدت فى 18-05-2021 برقم ايداع    21781وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع-  الدور الرضي بالعقار بدون رقم الكائن امام فندق بيروت -

طريق عرابيا - الغردقة البحر الحمر

581 - كانافا لتصنيع الثاث CANAVA شركة سبق قيدها برقم     166849 قيدت فى 03-06-2021 برقم 

ايداع    24549وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل رقم 

90 - نموذج 4 - قطاع B - ضمن المنطقة التجارية الحرفية - السوق الشرقى - الرحاب

582 - زبونى إيجيبت

ZBOONI EGYPT شركة سبق قيدها برقم     170006 قيدت فى 03-08-2021 برقم ايداع    35206

وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم 8 سيتى سنتر 

- شارع مكرم عبيد برج أ الدور الرابع

Influence International Company  583 - انفلونس الدولية للستشارات العلمية والتنمية المستدامة

For Media Consulting And Sustainable Development شركة سبق قيدها برقم     170108 

قيدت فى 05-08-2021 برقم ايداع    35618وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان:  28ش مكرم عبيد قسم أول مدينة نصر

584 - فيجن لتطوير وإدارة المنشآت الطبية Vision For The Development شركة سبق قيدها برقم     

170491 قيدت فى 11-08-2021 برقم ايداع    36797وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان - الوحدة رقم R1 الكائن بمركز العاصمة التجارى الكائن بمركز خدمات المجاورة 

الثانية - المنطقة السياحية الولى - الحى المتميز - مدينة 6 اكتوبر - الجيزة . وبذلك ينقل القيد

585 - ايجكس للتنمية الصناعية والعمرانية EGICS شركة سبق قيدها برقم     173268 قيدت فى 

30-09-2021 برقم ايداع    45886وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان ليصبح / يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة موطنها القانوني في العنوان التي : المقر الداري 

رقم G2 الكائن بالدور الرضي بالمبنى ) B70 St. New Cairo (  الكائن بالتجمع الخامس ب ق 64 – م )

قطاع اول ( حي مركز المدينة بمدينة القاهرة الجديدة

586 - المواهب البشرية للبرمجيات The Human Talents شركة سبق قيدها برقم     173654 قيدت فى 

10-10-2021 برقم ايداع    47154وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 2 طريق النصر - مساكن مدينة نصر - الدور الرابع - شقة رقم 405

587 - بولد براند BOLD BRAND ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     173965 قيدت فى 2021-10-13 

برقم ايداع    48195وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

وحدة رقم 3 دوبلكس والكائنة فى 5240 منطقة ) هـ (

588 - فوم بلس لتصنيع الفوم شركة سبق قيدها برقم     174513 قيدت فى 24-10-2021 برقم ايداع    

49843وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية حذف الفرع - بالقطعة رقم 115 

ح - بجوار مصنع اباظة للمقطورات - المنطقة الصناعية - بلبيس

589 - كلدا للستشارات CLADA شركة سبق قيدها برقم     176305 قيدت فى 21-11-2021 برقم ايداع    

55615وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :5 شارع الفضل 

متفرع من شارع طلعت حرب – باب اللوق – وسط البلد –
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590 - محمد شعبان محمد موسى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     179959 قيدت فى 19-01-2022 برقم 

ايداع    3600وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - القطع 

ارقام ) 38 - 39 - 40 - 100 - 101 - 102 ( مجموعة ز المنطقة الصناعية الخامسة - مدينة السادات

591 - اطمن ميد للمستلزمات الطبية ETAMN MED FOR MEDICAL SUPPLIES شركة سبق قيدها 

برقم     180161 قيدت فى 24-01-2022 برقم ايداع    4411وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل  العنوان - الدور الرابع شقة 10 برج ايليت تاور تقسيم 2 الوتوستراد مدخل زهراء 

المعادى – المعادى – القاهرة

592 - اكويا للمقاولت AKOYA CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     182193 قيدت فى 

24-02-2022 برقم ايداع    12052وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : شقة 3 بالطابق الثالث بعد الرضي - برج الروضة - العقار رقم 6056 المجاورة السادسة - مدينة 

المعراج - زهراء المعادي-

593 - ريجونال بروجيكتس جروب لداره و تشغيل المدن الترفيهية

REGIONAL PROJECTS GROUP شركة سبق قيدها برقم     182711 قيدت فى 2022-03-06 

برقم ايداع    14157وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 90 

ش احمد الزمر - الحى الثامن

594 - فاونتانا إيجى للعمال الكهروميكانيكية FOUNTANA EGY شركة سبق قيدها برقم     184621 

قيدت فى 11-04-2022 برقم ايداع    22323وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - شقة 3 - الدور الثانى - 12 شارع البطراوى - عباس العقاد - مدينة نصر

595 - حكايات للنتاج الفنى شركة سبق قيدها برقم     196524 قيدت فى 03-11-2022 برقم ايداع    

72970وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 174 شقة 2 

الدور الرضى حى 3 / 4 التجمع الخامس - القاهرة الجديدة -

596 - يو اس سي لوج للتخليص الجمركي U.S.C. Log For Customs Clearance شركة سبق قيدها 

برقم     196635 قيدت فى 07-11-2022 برقم ايداع    73527وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية اصبح المركز الرئيسي :-

8 طريق الحرية والمعطى له رقم 22 تنظيم شارع طلعت حرب باشا - العطارين - السكندرية . وبذلك ينقل الفيد 

الى سجل تجارى استثمار السكندرية

597 - رمسيس للتنمية العقارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     313330 قيدت فى 05-05-1998 برقم ايداع    

7223وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 15 شارع المعهد 

الشتراكى مصر الجديدة

598 - ارماني لدارة الفنادق Armani For Hotel Management شركة سبق قيدها برقم     365695 

قيدت فى 31-01-2005 برقم ايداع    1754وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 17 - الدور الثانى - عمارة رقم 33 ش الهرام

599 - اندماج شركه مصر للمشروعات السياحيه ش0م0م في شركه مصر للمشروعات العمرانيه والسياحيه ش0

م0م شركة سبق قيدها برقم     541 قيدت فى 19-10-1995 برقم ايداع    344وفى تاريخ  2022-12-14   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع بالعنوان 17 شارع احمد رياض الدور الخامس مكرر ميدان 

الحجاز مصر الجديدة

600 - الكترا ايجيبت للتجاره والتوريدات الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     2183 قيدت فى 1998-12-24 

برقم ايداع    6384وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع - بالعقار 

رقم2ش رامز ناصيه ش عدن- المهندسين
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601 - شركه ساموكو للستشارات والخدمات الهندسيه والخدمات البترولية شركة سبق قيدها برقم     4436 

قيدت فى 25-12-1999 برقم ايداع    7156وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : 11 شارع الشيخ على عبد الرازق - النزهه

602 - شركه ساموكو للستشارات والخدمات الهندسيه والخدمات البترولية شركة سبق قيدها برقم     4436 

قيدت فى 25-12-1999 برقم ايداع    7156وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

البحر الحمر الغاء فرع شارع الملك سعود - تقسيم محطة اتلكهرباء - راس غارب -

603 - عرب بت للعبوات البلستيك ) حسين مصطفى محمد احمد , محمد فوزى عبد المنعم , وشريكهما ( ش 

تضامن شركة سبق قيدها برقم     5093 قيدت فى 29-02-2004 برقم ايداع    213وفى تاريخ  

14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مصنع بالقطعة رقم )121( المنطقة الصناعية ال55 

فدان - شرق الروبيكس - مدينة بدر

604 - يضاف الى السم التجارى د.ج جونز اند بارتنرز شركة سبق قيدها برقم     5907 قيدت فى 

19-09-2000 برقم ايداع    5244وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : وحدة رقم 243 مول تريفيوم سكوير – التسعين الشمالى – التجمع الول

605 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة صيدلية الحرية والكائنة في شارع  

حسين واصف رقم )1( - الدقي

606 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الكائن بالمحل التجاري رقم )4( 

بالدور الرضي بالمركز التجاري المسمى )ذا جيت واي( سابقا )ستيل ووك( حاليا - الكائن بمنتجع ستيل سيدي 

عبدالرحمن - بالساحل الشمالي

607 - ام الجريفات السياحيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     10444 قيدت فى 10-06-1999 برقم ايداع    

1056وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر مرسى علم اطلق اسم )

سوليمار سوليا ( على الفندق المملوك للشركة - البحر الحمر

608 - النيل للمطابخ والثاث شركة سبق قيدها برقم     15620 قيدت فى 19-07-2005 برقم ايداع    

10036وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر المحل التجاري بالدور 

الرضي بالعقار رقم 28 -تقسيم المطار - شارع المحمدي حويدق - شارع البنوك - مدينة الغردقة

609 - مصر للمشروعات العمرانيه والسياحيه شركة سبق قيدها برقم     21039 قيدت فى 05-11-2006 برقم 

ايداع    16824وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

610 - شركه المعادي للرياضه ) ش. م . م ( شركة سبق قيدها برقم     29672 قيدت فى 05-01-1997 برقم 

ايداع    61وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعين السيد / احمد سيد عفيفي 

مديرا  للفرع الكائن فى /منتجع جولف القطامية هايتس-التجمع الخامس

611 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE شركة سبق قيدها برقم     37862 قيدت فى 

25-03-2009 برقم ايداع    6137وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - محل رقم 2 بالدور الرضى - بالعقار رقم 103 - ش الحجاز -

612 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE شركة سبق قيدها برقم     37862 قيدت فى 

25-03-2009 برقم ايداع    6137وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اغلق الفرع - افتتاح فرع جديد معرض بمدينه السادس من اكتوبر لبيع السيارات انتاج الشركه والكائن بالمحلت 

ارقام 1 , 2 , 3 , 4 , 7 بالعماره رقم 5 بمشروع سوليمار بلدينج والكائن بالمنطقه 19 / 1 المحور المركزى - 

محافظه 6 اكتوبر
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613 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE شركة سبق قيدها برقم     37862 قيدت فى 

25-03-2009 برقم ايداع    6137وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع - كمركز خدمه بالعباسيه لخدمه واصلح وصيانه وقطع غيار السيارات انتاج الشركة والكائن 4 

شارع الطرابيشى - فسم الظاهر - العباسيه

614 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE شركة سبق قيدها برقم     37862 قيدت فى 

09-08-2010 برقم ايداع    17878وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اغلق الفرع

615 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE شركة سبق قيدها برقم     37862 قيدت فى 

09-08-2010 برقم ايداع    17879وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

616 - شركة الغذية الطبيعية Burger Factory شركة سبق قيدها برقم     41352 قيدت فى 

30-09-2009 برقم ايداع    19832وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

مظعم رقم )shop 18-shop 19( بالدور الرضي في مبنى رقم )B4( بالمركز التجاري بلزا اسبانيا بمدينة 

الشيخ زايد

617 - شركة الغذية الطبيعية Burger Factory شركة سبق قيدها برقم     41352 قيدت فى 

30-09-2009 برقم ايداع    19832وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

مطعم رقم )SHOP 17( بالدور الرضي في مبنى رقم )B4( بالمركز التجاري بلزا اسبانيا بمدينة الشيخ زايد

618 - شركة الغذية الطبيعية Burger Factory شركة سبق قيدها برقم     41352 قيدت فى 

30-09-2009 برقم ايداع    19832وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

مطعم رقم )BG6( بالدور الرضي الكائن بالمبنى )D( بالمركز التجاري بالرحاب GATE way بمشروع 

الرحاب - القاهرة الجديدة

619 - ايه ار جروب للعلن والطباعة والنشر ش م م شركة سبق قيدها برقم     41993 قيدت فى 

02-11-2009 برقم ايداع    22045وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

مكتب بالدور الول 10-00-04 مشروع )EDNC( eastown district new cairo -القاهرة الجديدة

620 - فاين انج للستشارات المالية والهندسية ش م م شركة سبق قيدها برقم     42831 قيدت فى 

17-12-2009 برقم ايداع    25602وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 2 ج شارع المرشدى – منطقة اللسلكى – المعادى

621 - زيتا فارما للصناعات الدوائية Zeta Pharma ش م م شركة سبق قيدها برقم     45410 قيدت فى 

27-04-2010 برقم ايداع    8895وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - من 36 شارع محمد النادى متفرع من حسن المأمون - مدينة نصرأول ـ القاهرة . إلى الدور الول 

بالعقار رقم 36 شارع محمد النادى متفرع من حسن المأمون - مدينة نصر أول - القاهرة .

622 - ايه اف اتوموتيف A .F . AUTOMOTIVE شركة سبق قيدها برقم     47518 قيدت فى 

09-08-2010 برقم ايداع    17880وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اغلق الفرع

623 - بريميوم للتجارة اللكترونية  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     58297 قيدت فى 09-05-2012 برقم 

ايداع    9812وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح فرع : ببرج عبدا 

فتوح بالعنوان 75 شارع الجلء - قسم ثان دمياط

624 - كواليتى كيترنجQUALITY CATERING )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     69360 قيدت فى 

30-10-2013 برقم ايداع    20387وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 50 شارع مسجد قباء - السلم -
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625 - الموافقة علي اندماج شركة ايتكو للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية) شركة توصية بسيطة ( مع 

شركة ايتكو للتجارة والتصنيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     77913 قيدت فى 18-11-2014 برقم ايداع    

27599وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح /  شقة رقم 

) 1 ( العقار رقم )13 ( شارع 

 ) 269 ( البساتين

Arab Farmers For development & 626 - الزراع العرب للتنمية والستثمار الزراعى والحيوانى

agricultural and livestock investment  شركة سبق قيدها برقم     83999 قيدت فى 2015-06-15 

برقم ايداع    17333وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا مدخل شركة الجزيره 

- امام مدخل قرية دلجا - طريق مصر اسيوط الصحراوي الغربي

627 - كتاكيت لتجارة وتصدير الملبس شركة سبق قيدها برقم     86978 قيدت فى 15-10-2015 برقم ايداع    

28570وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية محل بالعقار رقم 21 شارع 

الحلء

628 - كتاكيت لتجارة وتصدير الملبس شركة سبق قيدها برقم     86978 قيدت فى 15-10-2015 برقم ايداع    

28570وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل تجارى دور ارضى علوى ) 

فى الميزان ( شمال مدخل العقار من واجهة العقار رقم 392 شارع الملك فيصل

629 - شركه بتر اند بارتنرز شركة سبق قيدها برقم     89064 قيدت فى 24-12-2015 برقم ايداع    

37090وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  فيل 104 ب 

الحى الرابع – المنطقة الخامسة – التجمع الخامس- القاهرة الجديدة –

630 - الشركة المصرية العالمية للثاث شركة سبق قيدها برقم     90021 قيدت فى 21-01-2016 برقم ايداع    

2347وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 22  ش لوساكا -

631 - جلمور لتجارة المصوغات و المجوهراتGlamour شركة سبق قيدها برقم     103057 قيدت فى 

07-03-2017 برقم ايداع    8521وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / المحل رقم 3 بالدور الرضى بالعقار رقم 2 شارع ممنون من شارع بغداد - الكربة

632 - اسباير كابيتال للستشارات المالية  Aspire capital شركة سبق قيدها برقم     103659 قيدت فى 

21-03-2017 برقم ايداع    10498وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : وحدة بالدور الول بالعقار رقم 169 شارع العروبة - امام الكلية الحربية - النزهة - القاهرة

633 - ارتك للمستلزمات الطبية ARTECH FOR MEDICAL DEVICES شركة سبق قيدها برقم     

108292 قيدت فى 02-08-2017 برقم ايداع    27533وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان الى / عقار 10 مشروع ال16 عمارة تقسيم اللسلكى المعادى الجديدة

634 - بلو نايل للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     108656 قيدت فى 14-08-2017 برقم ايداع    

29121وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - 4 د شارع 

الجزيرة -الزمالك - القاهرة

635 - ايجى ميكس لصناعة وتجارة الثاث ومستلزماته EGYMIX شركة سبق قيدها برقم     123134 قيدت 

فى 18-07-2018 برقم ايداع    30687وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان : قطعة الرض رقم )6( بلوك 13001 بالمنطقة الصناعية الولى – مدينة العبور

636 - اوتو بيرفورمانس شركة سبق قيدها برقم     128854 قيدت فى 16-12-2018 برقم ايداع    53372

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : القطعه s 6 – شارع 12 

– الحى الخامس – التجمع الخامس – القاهره الجديدة
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637 - المسدى جروب شركة سبق قيدها برقم     132042 قيدت فى 27-02-2019 برقم ايداع    9396وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - الدور الثاني فوق الرضي 

الكائن بالقطعة 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و10 وبلوك20026 - بالمنطقة الصناعية الولي مدينة العبور- القليوبية

638 - مو اند كو لدارة المطاعم MO&CO. شركة سبق قيدها برقم     132439 قيدت فى 2019-03-06 

برقم ايداع    10842وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / 

بالوحدة رقم 4 منطقة البحيرات A ) LAKE DISTRICT ( كمبوند ميفيدا - التجمع الخامس

639 - ماكسيفيا )ماكس جيم( MAXEVIA - MAXGYM شركة سبق قيدها برقم     137011 قيدت فى 

03-07-2019 برقم ايداع    27689وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

) D ( الدور الول علوى بمول هيلز - بمدينه الخمائل نموذج

640 - البنيان العربي للتشيد والبناء شركة سبق قيدها برقم     140372 قيدت فى 30-09-2019 برقم ايداع    

40972وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء القطعة رقم 5 مشروع تقسيم 

الجمعية - راس سدر

KINDER CARE PHARMA FOR MEDICAL  641 - كيندر كير فارما للمستلزمات الطبية

SUPPLIES شركة سبق قيدها برقم     143583 قيدت فى 10-12-2019 برقم ايداع    52523وفى تاريخ  

14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 95 عمارات صقر قريش - شيراتون

642 - فريدكون للخرسانة الجاهزة         FREDCONREADY MIX شركة سبق قيدها برقم     145227 

قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    1732وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية قطعة الرض بمساحة 3000م رقم 6 بالحدبقة المركزية جنوب الحي العشرين - العاشر من رمضان

643 - فريدكون للخرسانة الجاهزة         FREDCONREADY MIX شركة سبق قيدها برقم     145227 

قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    1732وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 17 نموذج رقم )هـ( الدور الرابع بالمركز التجاري )جنينة مول ( ع عباس العقاد 

- المنطقة الولي بلوك د قسم مدينة نصر اول

644 - فريدكون للخرسانة الجاهزة         FREDCONREADY MIX شركة سبق قيدها برقم     145227 

قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    1732وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة محطة خرسانة جاهزة مساحة 3000م بمنطقة الزهراء - مدينة 15 مايو - حلوان

645 - الشارقة للستثمار ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     147499 قيدت فى 25-02-2020 برقم ايداع    

9083وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : وحدة مهنية رقم 

)8( – اعلى السوق التجاري - المنطقة الثانية عشر– مدينه السادات

VEZEETA E -                                                          646 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE  شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 21-05-2020 برقم ايداع    15726وفى 

تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع 622 إسكان الشباب - مدينة 

العبور-)فيزيتا1( -

647 - ام دبليو ام ميديا MWM شركة سبق قيدها برقم     150652 قيدت فى 07-07-2020 برقم ايداع    

20016وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : جنوب الكاديمية  

) أ ( - التسعين الشمالى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

648 - المصرية للتأمين التكافلى على الممتلكات و المسئوليات شركة سبق قيدها برقم     153167 قيدت فى 

01-09-2020 برقم ايداع    28680وفى 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
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 HIGH END FOR CONTRACTING AND FINISHING 649 - هاى أند للمقاولت والتشطيبات

شركة سبق قيدها برقم     155821 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع    37758وفى تاريخ  2022-12-14   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان : 65 مسجد  الرضوان من علي مبارك – اول طنطا

650 - نورم وود لتصنيع الخشابNorm Wood  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     156426 قيدت فى 

02-11-2020 برقم ايداع    39786وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

وموقع ممارسه النشاط الصناعي في العنوان التي :  مصنع رقم )410( بمنطقه الورش بمنطقه اللف مصنع 

شمال طريق القطاميه - العين السخنه - التجمع الثالث

651 - كت اند كت KIT and KIT شركة سبق قيدها برقم     157807 قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    

45135وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : غرفة بالعقار رقم 

25 شارع اسماء فهمي قطعة رقم 1 مربع  قسم أول مدينة نصر

652 - ابراهيم محمد محمود طريح وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     158342 قيدت فى 10-12-2020 برقم 

ايداع    46787وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان : العقار رقم 15 شارع عاطف السادات بشبين الكوم - المنوفية

653 - ويف سبورت للنشطة الرياضية WAVE SPORT شركة سبق قيدها برقم     163504 قيدت فى 

17-03-2021 برقم ايداع    12904وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - برج ريحانه بلزا - الدور 7 شقة 4 معمار المرشدى

654 - كونفيانس CONFIANCE شركة سبق قيدها برقم     164593 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    

16493وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 44 المحور 

المركزي - مول السرايا - دور ارضي منخفض -

655 - سيرا لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     165185 قيدت فى 18-04-2021 برقم ايداع    

18486وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل تجاري الكائن في محور 

شنزو ابي 2 اتجاه طريق القاهرة السويس -

656 - وليد للستثمار الصناعي شركة سبق قيدها برقم     169369 قيدت فى 27-07-2021 برقم ايداع    

33969وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان :الوحده الصناعيه 

رقم 4 والوحده الصناعيه رقم 5 والوحده الصناعيه رقم20 والوحده الصناعيه رقم21 والوحده الصناعيه رقم22 

– بمساحه 360 متر –مجمع الصناعات الستثماريه-مدينه بنها –ناحيه الفاروقيه –عزبه نجيب

657 - سمارتيف للمحتوى اللكتروني شركة سبق قيدها برقم     171070 قيدت فى 24-08-2021 برقم ايداع    

38870وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : عقار رقم  5 

شارع البستان- مساكن شيراتون  – مصرالجديده –  النزهة

658 - ايماك للحاق العماله المصريه بالخارج شركة سبق قيدها برقم     171533 قيدت فى 2021-08-31 

برقم ايداع    40266وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة مركز الشركه 

الرئيسي في العنوان التالي : 86 شارع الوحدة – الدور الثالث – شقه رقم 3

659 - هاتولنا HATOLNA شركة سبق قيدها برقم     171692 قيدت فى 01-09-2021 برقم ايداع    

40712وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة المكتبية 

رقم 2 بالشقة رقم 2 بـ Brand work والكائنة فى 24 ش الشهيد مصطفى رياض - المنطقة الولى - مدينة 

نصر -

660 - شركة المراسم للستثمار التجاري Al Marasem for Commercial Investment شركة سبق 

قيدها برقم     175127 قيدت فى 02-11-2021 برقم ايداع    51897وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة يكون المقر الرئيسى فى العنوان التى: محل رقم 1 يمين مدخل العقار 57 شارع 

ثابت ناصية شارع المراغى
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661 - شركه برادة للعيون شركة سبق قيدها برقم     175665 قيدت فى 10-11-2021 برقم ايداع    53812

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر الدور الرضي بعد الميزانين بالعقار 

الكائن بشارع عبد المنعم العديسي - بندر القصر

662 - شركه برادة للعيون شركة سبق قيدها برقم     175665 قيدت فى 10-11-2021 برقم ايداع    53812

وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الدور السابع فوق البدروم والرضي 

والميزانين بالعقار الكائن برقم 13 شارع جامعة الدول العربية - ميدان سفنكس - المهندسين

663 - ايمبكس جروب للصناعات الغذائيه 

Empex Group For Food Industries شركة سبق قيدها برقم     184258 قيدت فى 2022-03-31 

برقم ايداع    20928وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 

القطعة رقم 30 و31 المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة 6 أكتوبر

664 - لوما للتوريدات وإدارة وتجهيز المطاعم شركة سبق قيدها برقم     188548 قيدت فى 2022-06-14 

برقم ايداع    37455وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان 

: شقة )26( الدور الرابع عمارة D37  شمال الحياء الغردقة البحر الحمر

665 - المعادى لدارة المشروعات التجارية شركة سبق قيدها برقم     190734 قيدت فى 02-08-2022 برقم 

ايداع    47692وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان / 

18 الشطر الثالث عشر - الخمسين - زهراء المعادى - البساتين

MASAKEN FOR FINISHING 666 - مساكن للتشطيب و الترميم وادارة الصول العقارية

RESTORATION&REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT,  شركة سبق قيدها برقم     

192417 قيدت فى 01-09-2022 برقم ايداع    55516وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان : شقة رقم 18 الدور الثالث بالعقار رقم 33 ش احمد عرابي - العجوزة – الجيزة - 

وتم نقل القيد

667 - شركة أوامر الشبكه لتكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم     198561 قيدت فى 2021-06-24 

برقم ايداع    1992462وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع 

ومحو قيدة

 Bahra Advanced Cables Manufacture - Egypt 668 - بحرة المتطورة لصناعة الكابلت - مصر

شركة سبق قيدها برقم     200071 قيدت فى 05-02-2019 برقم ايداع    666وفى تاريخ  2022-12-14   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 23شارع البطراوي برج ساره الدور الثالث – عباس العقاد - ويذلك يتم 

نقل القيد

669 - شركه فورم للستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم     1815 قيدت فى 07-11-1998 برقم ايداع    

5352وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 2 و 4 

والجراج المجاور لها بالعقار رقم 5 مربع 1165 مساكن شيراتون - قسم النزهة

670 - اندماج شركة الهدى للمطاحن ش.ذ.م.م بالشركة مندمجة شركة سبق قيدها برقم     4726 قيدت فى 

10-07-1999 برقم ايداع    1054وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان الفرع - فرع صناعي للشركة بنفس عنوان الفرع الكائن في القطعة رقم )14( المنطقة الغذائية 

بأراضي المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية – العين السخنة بالتجمع الثالث

 THE EGYPTIAN BUREAU FOR ENGINEERING 671 - المكتب المصري للعمال الهندسيه

شركة سبق قيدها برقم     5960 قيدت فى 02-10-2000 برقم ايداع    5472وفى تاريخ  15-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون مركز الشركة الرئيسي فى  كامل الدور بالعقار رقم 119 شارع 

التحرير ابراج المصرى )الدارى( بالدور الول مع الغاء الفرع
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672 - شركة بيكية بتروليم ليمتد P. K Petroleum L T D شركة سبق قيدها برقم     7838 قيدت فى 

08-11-2001 برقم ايداع    6129وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان - 48 ش الجيزة - قسم الدقى - برج الورمان

673 - شركه بايوتك شركة سبق قيدها برقم     8393 قيدت فى 07-04-2002 برقم ايداع    1602وفى تاريخ  

15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 222 -224 طريق الحرية - شارع ابو قير - 

البراهيمية - سيدي جابر

674 - الشركة المصرية الكندية للغذية والمشروبات شركة سبق قيدها برقم     13556 قيدت فى 

24-04-2005 برقم ايداع    4204وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

مساحة قدرها 3م ×5م بالدور )بواجهة المول( بالمركز التجاري )جولف سيتي مول( - مدخل مدينة العبور - مدينة 

العبور

675 - سيناء للمعاملت الماليه للصرافه شركة سبق قيدها برقم     20573 قيدت فى 20-09-2006 برقم ايداع    

14496وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 9 شارع جامعة الدول العربية - 

المهندسين

676 - الشركه الولى للخدمات الغذائية - مصر first food sservices egept LLC ( شركة سبق قيدها 

برقم     21194 قيدت فى 16-11-2006 برقم ايداع    17520وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / محل رقم 2 بالعقار رقم 91 طريق مصر حلوان الزراعى - المعادى

677 - الخليجية للنقل الجماعي ) هاي باص ( شركة سبق قيدها برقم     37194 قيدت فى 17-02-2009 برقم 

ايداع    3310وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع 

- محل 66 شارع النصر خلف مجلس مدينة سفاجا

678 - احمد خيرى ابو العل مسلم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     39116 قيدت فى 02-06-2009 برقم 

ايداع    11292وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 17 ش مصطفى رفعت 

– الدورالول - شقة رقم 1- مساكن شيراتون المطار

679 - احمد خيرى ابو العل مسلم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     39116 قيدت فى 02-06-2009 برقم 

ايداع    11292وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 17 ش مصطفى رفعت 

– الدورالول - شقة رقم 1- مساكن شيراتون المطار

680 - الموارد للهندسة والتجارة ش م م شركة سبق قيدها برقم     43384 قيدت فى 13-01-2010 برقم ايداع    

799وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع -  شقة رقم 104 

بالدورالول بالعقار 3 - ابراج المروة الجديدة - شارع احمد تيسير - كلية البنات -مدينة نصر -

681 - الموارد للهندسة والتجارة ش م م شركة سبق قيدها برقم     43384 قيدت فى 13-01-2010 برقم ايداع    

799وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الول العقار 

رقم 48 شارع المنتزة - النزهة - القاهرة

682 - ام كيه للرخام والجرانيت عبد الرحمن حسين ابراهيم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     46311 قيدت فى 

14-07-2003 برقم ايداع    3417وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : قطعة D269 - حاليا و سابقا C45 المنطقة الصناعية - طره المعادى

683 - الوطنية للنقل وتداول الحاويات شركة سبق قيدها برقم     55291 قيدت فى 06-12-2011 برقم ايداع    

23210وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

684 - شركة رامكو للملبس )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     61913 قيدت فى 18-11-2012 برقم ايداع    

23899وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية قطعه رقم 1201 منطقة الشروق 

الصناعيه حوض خارج الزمام رقم 28 تجاه ابو زعبل
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 INFINITY MEDICALS INSTRUMENTS CO 685 - إنفينيتى للتجهيزات الطبية و العلمية المحدودة

)ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     63132 قيدت فى 02-01-2013 برقم ايداع    182وفى تاريخ  

15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - الوحدة رقم )65( الدور السادس - 

بالعقار رقم )30( شارع المبتديان

 INFINITY MEDICALS INSTRUMENTS CO 686 - إنفينيتى للتجهيزات الطبية و العلمية المحدودة

)ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     63132 قيدت فى 02-01-2013 برقم ايداع    182وفى تاريخ  

15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم )65( الدور السادس - 

بالعقار رقم )30( شارع المبتديان

687 - كليوباترا جروب للتنميه المتكامله والستثمار السياحي ش.م.م شركة قاسمه شركة سبق قيدها برقم     

99526 قيدت فى 24-08-1994 برقم ايداع    6184وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان : 36 شارع البطل أحمد عبد العزيز ـ الدقي

688 - شركة اكسبو ايجيبت للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

Expo Egypt for import , export & agencies شركة سبق قيدها برقم     108563 قيدت فى 

07-09-1996 برقم ايداع    9023وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 4 بي 

ـ المبني رقم 4 ـ مشروع البوليجون

689 - شركة اكسبو ايجيبت للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية 

Expo Egypt for import , export & agencies شركة سبق قيدها برقم     108563 قيدت فى 

07-09-1996 برقم ايداع    9023وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة إلغاء 

الفرع الكائن فى / 4 بي ـ المبني رقم 4 ـ مشروع البوليجون

690 - كمبيوروتس للشبكات وتكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم     109111 قيدت فى 

27-08-2017 برقم ايداع    31195وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

الدور الرضي - ش الحاج خيري - من شارع الخصوص الرئيسي - الخصوص

691 - كمبيوروتس للشبكات وتكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم     109111 قيدت فى 

27-08-2017 برقم ايداع    31195وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 29 

ش محمد رضوان - الدور الثاني - مدينة نصر اول

692 - كمبيوروتس للشبكات وتكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم     109111 قيدت فى 

27-08-2017 برقم ايداع    31195وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع  29 شارع محور الشهيد محمد على فهمى - الحى العاشر - مدينة نصر او ل- القاهرة

693 - كمبيوروتس للشبكات وتكنولوجيا المعلومات شركة سبق قيدها برقم     109111 قيدت فى 

27-08-2017 برقم ايداع    31195وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 29 ش محمد رضوان - الدور الول - مدينة نصر اول -

694 - لمياء محمد العنانى وشريكها شركة سبق قيدها برقم     109648 قيدت فى 14-09-2017 برقم ايداع    

33722وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم 207 

الكائنة بالدور الرضى - بمبنى محمد فريد - بمجمع العبور الصناعى بمدينة العبور - القاهرة

695 - شركة مطاحن الصيل شركة سبق قيدها برقم     115663 قيدت فى 16-01-2018 برقم ايداع    

2406وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع صناعي للشركة بنفس عنوان 

الفرع الكائن في القطعة رقم )14( المنطقة الغذائية بأراضي المنطقة الصناعية شمال طريق القطامية – العين 

السخنة بالتجمع الثالث
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696 - السهام لستصلح واستزراع الراضى الصحراوية والمزارع السمكية شركة سبق قيدها برقم     

117260 قيدت فى 18-02-2018 برقم ايداع    7924وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة مطروح قطعة ارض رقم 445 بها بئر جوفي والبالغ مساحتها 236 فدان تحت العجز والزيادة والتي تقع 

ضمن اراضي الطرح التكميلي بمشروع المليون ونصف المليون فدان بمحافظة مطروح

697 - الثريا لستصلح و استزراع الراضي الصحراوية و المزارع السمكية شركة سبق قيدها برقم     

118327 قيدت فى 07-03-2018 برقم ايداع    11323وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة مطروح قطعة ارض رقم 920 ضمن اراضي الطرح المباشر بمشروع المليون ونصف المليون فدان - 

محافظة مطروح

698 - لوفورمال للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     125179 قيدت فى 18-09-2018 برقم ايداع    

38983وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 4)مدخل الجراج( الكائن 

بالعقار رقم 40 شارع جمال سالم - الدقي

699 - لوفورمال للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     125179 قيدت فى 18-09-2018 برقم ايداع    

 )A( بالدور )A058( 38983وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم

بجنينة مول - مدينة نصر

700 - لوفورمال للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     125179 قيدت فى 18-09-2018 برقم ايداع    

38983وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الدور الول بعد 

الرضى عقار رقم 13 شارع انابيب البترول - المنطقة الصناعية

701 - كليفيرست CLEVEREST شركة سبق قيدها برقم     133984 قيدت فى 09-04-2019 برقم ايداع    

16414وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم )17( 

بالدور الول العقار رقم )46( تقسيم حي الملتقي رقم )85( - رمزية من )44( ص – )1 ( كدستر حوض مصر 

الجديدة رقم )4( خلف الشيراتون

702 - إيست بايت تكنولوجى للبرمجيات EAST BYTE TECHNOLOGY شركة سبق قيدها برقم     

141130 قيدت فى 17-10-2019 برقم ايداع    43773وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 2 - قطعة 9 - بلوك 16087 الحى الخامس - العبور

703 - اكتس للتند والمقاولت العامة والتوريدات العمومية ACTS شركة سبق قيدها برقم     144553 قيدت 

فى 31-12-2019 برقم ايداع    56093وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - 2 ش حوض الملحة - القلج البلد الخانكة

704 - اي . ار مصر للتجارة والبيع بالتجزئة E R EGYPT شركة سبق قيدها برقم     147691 قيدت فى 

27-02-2020 برقم ايداع    9651وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المحل رقم GA38-39 بالدور الرضي - المركز التجاري سيتي سنتر السكندرية

705 - جى دبليو بى لدارة المشروعات GWP Capital شركة سبق قيدها برقم     148163 قيدت فى 

09-03-2020 برقم ايداع    11154وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 54 ش 261 - ناحية المعادى الجديدة

706 - هجر للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     148879 قيدت فى 29-04-2020 برقم ايداع    

13756وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان : قطعة رقم 208 

محور المنطقة الصناعية السابعة -

707 - فاليو فود VALUE FOOD شركة سبق قيدها برقم     154176 قيدت فى 20-09-2020 برقم ايداع    

32087وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 24 شارع الشهيد 

مصطفي رياض - المنطفة الولي -

Page 642 of 1616 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

708 - صناع السعادة للشيكولته شركة سبق قيدها برقم     158776 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    

47989وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع الكائن // محل 

رقم 4 بالعقار رقم 5 أبراج شركة الطيار محمود شكرى - سموحة

709 - الشرقية لتجارة مواد التعبئة والتغليف شركة سبق قيدها برقم     160921 قيدت فى 27-01-2021 برقم 

ايداع    4331وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - شارع حرم 

الدائرى - برج ابو الحسن المناعى - بجوار قاعة وادى الملوك - صفط اللبن - بولق الدكرور - الجيزة . وبذلك 

ينقل القيد الى مكتب استثمار 6 اكتوبر

710 - محمد عبد الناصف زوام وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     163625 قيدت فى 18-03-2021 برقم 

ايداع    13324وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - كورنيش 

النيل - جزيرة محمد - حى الوراق - المنطقة الصناعية الخامسة الوراق - الجيزة . وبذلك ينقل القيد

711 - إيهاب عتال جروب للقمشة شركة سبق قيدها برقم     164620 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    

16520وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية قطعة ارض صناعية رقم 72 

بالمنطقة الصناعية )A4( مدينة العاشر من رمضان

712 - إمبر للنشاءات IMPERIAL شركة سبق قيدها برقم     165434 قيدت فى 25-04-2021 برقم 

ايداع    19447وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :  الشقة 

رقم 403 بالدور الرابع بعد الراضى و البدروم بالعقار رقم 38 شارع الطيران – برج مارجن – والمقامة على 

قطعة الرض رقم 19 – بلوك 44 – المنطقة الولى –

713 - احمد عاشور على سعد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     167201 قيدت فى 2021-06-10 

برقم ايداع    25901وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - مصنع 

رقم D/344 بمنطقه شق الثعبان - طريق الوتوستراد

714 - احمد عاشور على سعد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     167201 قيدت فى 2021-06-10 

برقم ايداع    25901وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

مصنع رقم D/344 بمنطقه شق الثعبان - طريق الوتوستراد

715 - خاطر لنظمة البواب والشبابيك اللومنيوم شركة سبق قيدها برقم     167690 قيدت فى 

20-06-2021 برقم ايداع    27890وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 20 

الدور الول -شارع سمير عبدالرؤوف – مكرم عبيد

716 - اس واي سي سي للمقاولت العامة والستشارات الهندسية 

SYCC FOR CONTRACTING AND ENGINEERING CONSULTANCY شركة سبق قيدها 

برقم     170683 قيدت فى 17-08-2021 برقم ايداع    37583وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 20 ش احمد الشاطورى - رقم الوحدة 24

717 - سيسماتكس لتكنولوجيا المعلومات SISMATIX INFORMATION TECHNOLOGY شركة 

سبق قيدها برقم     171720 قيدت فى 02-09-2021 برقم ايداع    40790وفى تاريخ  15-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة بالدور الرضى بالعقار 131 شارع 25 حى 3 / 4 

التجمع الخامس

718 - عبد ل مصطفى محمد سعيد أبو هشيمة وشريكه شركة سبق قيدها برقم     178333 قيدت فى 

22-12-2021 برقم ايداع    62473وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 13 ش أبو داود الظاهرى – المنطقة 6 – مدينة نصر –

719 - توب كنترول لخدمات البيئة 

TOP CONTROL FOR ENVIRONMENTAL SERVICES شركة سبق قيدها برقم     178527 

قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    63027وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة محل رقم 3 بالعقار رقم 3 شارع فخرى باشا
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720 - تطوير للتوريدات الهندسيه شركة سبق قيدها برقم     180576 قيدت فى 01-02-2022 برقم ايداع    

5759وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  9 شارع المدينة 

المنورة – النزهه الجديدة – النزهه – القاهرة

721 - ديجيسينك للتكنولوجيا Digisync شركة سبق قيدها برقم     181576 قيدت فى 20-02-2022 برقم 

ايداع    10395وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مبنى 

رقم 41 هليوبوليس جاردنز - الدور الول - شيراتون -

722 - الياد برو لتجارة وتوزيع الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     181596 قيدت فى 2022-02-20 

برقم ايداع    10468وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع الكائن 

// شارع فريد ندا بجوار فودافون وامام كلية التربية الرياضية القديمة

723 - دلما للصناعات الغذائية Delma Company For Food industries شركة سبق قيدها برقم     

185755 قيدت فى 18-04-2022 برقم ايداع    24162وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الوحده 104 المنطقه الصناعيه مجمع الصناعات الصغيره والمتوسطه - العاشر من رمضان

724 - رسلن لقطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم     185927 قيدت فى 21-04-2022 برقم ايداع    

25214وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل بالعقار رقم 1 ش فوزى 

الشتوى شارع فيلل 23 يوليو – جسر السويس

725 - جلمور فودز لدارة المشروعات Glamour Foods شركة سبق قيدها برقم     187315 قيدت فى 

19-06-2022 برقم ايداع    38548وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع

726 - جلمور فودز لدارة المشروعات Glamour Foods شركة سبق قيدها برقم     187315 قيدت فى 

26-05-2022 برقم ايداع    32198وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع - المحل الثاني من جهة اليمين - الرضي علوي بالواجه الخلفيه - العقار رقم )18(  حافظ رمضان 

متفرع من مكرم عبيد - مدينة نصر

727 - أحمد علم للتجارة شركة سبق قيدها برقم     194119 قيدت فى 26-09-2022 برقم ايداع    62182

وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 9 ش الياسمين ق 1880 

مكتب 8 الحى الرابع مج 8 -

728 - توتل للمنتجات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     194794 قيدت فى 09-10-2022 برقم ايداع    

65201وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية مخزن بالعنوان الكائن رقم 1 ش 

اولد الخبيت بحوض الساحل بزمام ناحية الخصوص - قسم الخصوص

729 - اوريكو ايجيبت للتجاره العامة )Oreco Egypt ( شركة سبق قيدها برقم     200063 قيدت فى 

31-07-2018 برقم ايداع    1576وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 26 

ارض وزاره الماليه الدور الرضى بمنطقه الميراج التجمع الول قسم القاهره الجديده )) وبذلك ينقل القيد الى 

مكتب سجل استثمار القاهره ((

730 - زيكوتكس للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     297029 قيدت فى 30-07-1996 برقم ايداع    

12010وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الشركة بالعقار رقم 127 شارع 

خلوصي شبرا

731 - زيكوتكس للملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     297029 قيدت فى 30-07-1996 برقم ايداع    

12010وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع -  بالعقار رقم 29 

شارع محمد السيد بدر متفرع من شارع ترعه الدكر )مدينة النور (الزاوية الحمراء
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732 - فلش تورز - ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     29165 قيدت فى 15-09-2014 برقم ايداع    

21836وفى تاريخ  17-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - فيل 30 ش 

الثورة - مصر الجديدة - القاهرة

733 - فلش تورز شركة سبق قيدها برقم     52111 قيدت فى 01-06-2011 برقم ايداع    9327وفى تاريخ  

17-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - فيل 30 ش الثورة - مصر الجديدة - 

القاهرة

734 - فلش تورز شركة سبق قيدها برقم     52111 قيدت فى 01-06-2011 برقم ايداع    9328وفى تاريخ  

17-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - فيل 30 ش الثورة - مصر الجديدة - 

القاهرة

735 - مستعمرة لبز Mustamara Labs شركة سبق قيدها برقم     75956 قيدت فى 26-08-2014 برقم 

ايداع    20177وفى تاريخ  17-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تععديل العنوان - 32 

شارع مصطفى النحاس -

736 - جيمرز لند للديكور Gamers Land شركة سبق قيدها برقم     198222 قيدت فى 2022-12-01 

برقم ايداع    80788وفى تاريخ  17-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

قطعة 459 المنطقة الصناعية شمال العين السخنة - التجمع الثالث -

737 - محمد عبد المنعم محمد على السوده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3163 قيدت فى 2004-07-27 

برقم ايداع    677وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان - 31 

شارع ينك مصر - المنصورة

738 - محمد عبد المنعم محمد على السوده وشركاه شركة سبق قيدها برقم     3163 قيدت فى 2004-07-27 

برقم ايداع    677وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع -  نبروه - 

عزبة الروضه - المنزلة ميت غمر -

739 - تويوتا مصر للتجاره شركة سبق قيدها برقم     6849 قيدت فى 24-04-2001 برقم ايداع    1657وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محطة الوقود الكائنة في محطة شيل اوت - 

طريق الوتوستراد - المعادي

740 - تويوتا مصر للتجاره شركة سبق قيدها برقم     6849 قيدت فى 24-04-2001 برقم ايداع    1657وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محطة شيل اوت - شارع جوزيف تيتو - مصر 

الجديدة

741 - تويوتا مصر للتجاره شركة سبق قيدها برقم     6849 قيدت فى 24-04-2001 برقم ايداع    1657وفى 

تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محطة الوقود الكائنة في محطة شيل اوت - 

الدقي

742 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 30-07-2001 برقم 

ايداع    3975وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية غلق الفرع / برج الندا ش 

طلبة بحى القومية - الزقازيق

743 - توصيل ترانس للنقل السياحى ش.م.مTawseel Trans for Touristic Transport S.A.E شركة 

سبق قيدها برقم     8456 قيدت فى 11-10-1997 برقم ايداع    1835وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان - المكتب رقم 323 - المكتب رقم 324 - الدور الثانى - 

الكائن بالمول الدارى بخليج ابو المخادج - مدينة سفاجا

744 - الشركه المصريه الوروبيه للمعارض والتجاره EGO ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     17198 قيدت 

فى 21-12-2005 برقم ايداع    17635وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحدة رقم FR-3 الكائنة في الطابق الول بالمركز التجاري السياحي الترفيهي )مول لنوفافيستا - جاردن 8( 

المقام على قطعة الرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الول
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745 - الشركه المصريه الوروبيه للمعارض والتجاره EGO ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     17198 قيدت 

فى 21-12-2005 برقم ايداع    17635وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحدة رقم FR-4 الكائنة في الطابق الول بالمركز التجاري السياحي الترفيهي )مول لنوفافيستا - جاردن8( 

المقام على قطعة الرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الول

746 - الشركه المصريه الوروبيه للمعارض والتجاره EGO ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     17198 قيدت 

فى 21-12-2005 برقم ايداع    17635وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحدة رقم FR-5 الكائنة بالطابق الول بالمركز التجاري السياحي الترفيهي )مول لنوفافيستا - جاردن8( المقام 

على قطعة الرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الول

747 - الشركه المصريه الوروبيه للمعارض والتجاره EGO ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     17198 قيدت 

فى 21-12-2005 برقم ايداع    17635وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحدة رقم FR-11 الكائنة في الطابق الول بالمركز التجاري السياحي الترفيهي )مول لنوفافيستا - جارد8( 

المقام على قطعة الرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الول

748 - الشركه المصريه الوروبيه للمعارض والتجاره EGO ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     17198 قيدت 

فى 21-12-2005 برقم ايداع    17635وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحدة رقم FR-13 الكائنة في الطابق الول بالمركز التجاري السياحي الترفيهي )مول لنوفافيستا - جاردن8( 

المقام على قطعة الرض رقم 8 بمنطقة المستثمرين الشمالية - التجمع الول

749 - جاردز باجلز للمطاعم والتوريدات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     18505 قيدت فى 2006-04-19 

برقم ايداع    5214وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

مصنع المقام على القطعة 38 بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث

750 - ميندراى ميديكال ايجيبت ليمتد شركة سبق قيدها برقم     49449 قيدت فى 09-12-2010 برقم ايداع    

26790وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة جزء من الدور الول في المبني 

رقم )A2( 14b01 – شارع طه حسين – كايرو فستيفال سيتي – التجمع الخامس

751 - ايه بي كير ميديكال تكنولوجي  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     52947 قيدت فى 2011-07-13 

برقم ايداع    12823وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -

العقار الداري  المقام على قطعة الرض رقم 19 - مربع 1166 - منطقة الشيراتون

752 - المار الغذائيه - مصر ALAMAR FOODS - EGYPT شركة سبق قيدها برقم     56466 قيدت 

فى 07-02-2012 برقم ايداع    2730وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية محل دانكن دونتس محطة وقود مصر للبترول - تقاطع شامبليون طريق الجيش - كورنيش السكندرية 

- الزاريطة

753 - المار الغذائيه - مصر ALAMAR FOODS - EGYPT شركة سبق قيدها برقم     56466 قيدت 

فى 07-02-2012 برقم ايداع    2730وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل دومينوز بيتزا محطة وقود شل اوت محور مصطفى كامل التجمع الول - بجانب اكاديمية الشرطة - القاهرة 

الجديدة

754 - المار الغذائيه - مصر ALAMAR FOODS - EGYPT شركة سبق قيدها برقم     56466 قيدت 

فى 07-02-2012 برقم ايداع    2730وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل دانكن دونتس محطة وقود شل اوت محور المشير طنطاوي

755 - شركة اولد حامد وشريكتهم للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     57849 قيدت فى 

12-04-2012 برقم ايداع    8180وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر منطقة المطاعم الجديدة بفندق لبراندا رويال ازيور مكادي )كلوب ازور سابقا( المملوك لشركة رويال 

للستثمار والتنمية السياحية - قرية رويال ازيور
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756 - شركة اولد حامد وشريكتهم للتجارة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     57849 قيدت فى 

12-04-2012 برقم ايداع    8180وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر بجوار منطقة اللوبي بفندق لبراندا كلوب مكادي )كلوب ازور سابقا( المملوك لشركة رويال للستثمار 

والتنمية السياحية - قرية رويال ازور

757 - يال لخدمات النقل )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     69038 قيدت فى 07-10-2013 برقم ايداع    

21487وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان : 71 شارع توت 

عنخ امون - طنطا ثان -

758 - جزائرلى للتجارة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     72908 قيدت فى 03-04-2014 برقم ايداع    

 GF 44 8016وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : المحل رقم

الدور الرضي بمول بارديس بمنطقة التعاونيات - قسم الشروق

759 - سامح محمد فهمى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     85570 قيدت فى 23-08-2015 برقم ايداع    

23435وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان - شقة 4 

عقار رقم 615 - تقسيم الجبل الشمالى - الغردقة - البحر الحمر

760 - الفرسان لنتاج المياه الغازية - سما كول شركة سبق قيدها برقم     91404 قيدت فى 2016-03-07 

برقم ايداع    7570وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الغاء الفرع - منطقة 

مبارك الصناعية الثانية القطع من 177 حتى 184 المرحلة الثانية -

761 - فولكانو لعمال المحاجر شركة سبق قيدها برقم     94559 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع    

19303وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الخطاطبه

762 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

المحل رقم 1 بالدور الرضي بالعقار المقام علي القطعه رقم 8135 منطقه س الهضبه العليا

763 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

المحل رقم 1 بالمركز التجاري ذا فاونت the foint المقام علي قطعه ارض رقم أ المستثمرين الشماليه

764 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

المحل الكائن  بالدور الرضي بالعقار رقم 4 ش الدكتور محمد مندور - المنطقه الولى -)قطعه 6 بوك 52 

المنطقه الولي (

765 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع : الكائن بالدور 

الرضي بالعقار رقم 9 شارع العشرين من شارع ابو الهول السياحي - نزله السمان

766 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع : المحل 

التجاري  بريد فاست - الكائن في محطة شل اوت - محور 26 يوليو - أمام الصفوة مول - الشيخ زايد

767 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع بالعنوان / 

المحل الكائن بالعقار المقام علي القطعه رقم 153-154 الحي الثامن - المجاوره الولي ج المستثمرين

768 - شركة بريد فاست Breadfast شركة سبق قيدها برقم     101472 قيدت فى 26-01-2017 برقم 

ايداع    3307وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء الفرع : محل رقم 1 

برج السوسن مول - شارع مجمع المحاكم
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769 - عادل عطيه محمد عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     117819 قيدت فى 28-02-2018 برقم 

ايداع    9831وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح قطعة 1077 والتي تقع 

ضمن اراضي الطرح المباشر بمشروع المليون ونصف المليون فدان بمحافظة مطروح

770 - عادل عطيه محمد عطيه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     117819 قيدت فى 28-02-2018 برقم 

ايداع    9831وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ المركز الرئيسي 

للشركة: عقار بجوار المدرسة البتدائية – قرية 61 الخاشعة

771 - بلو للتطوير العقارى       BLUE FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT شركة سبق 

قيدها برقم     131440 قيدت فى 13-02-2019 برقم ايداع    7082وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة الدارية والتي تمثل جزء من مساحة الدور السادس بالعقار 

الكائن فى 231 القطاع الثاني – مركز المدينة – التجمع الخامس – محافظة القاهرة

772 - بلد الغريب لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     132817 قيدت فى 14-03-2019 برقم ايداع    

12041وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - 2 شارع انقره 

مساكن شيراتون-النزهه - القاهرة

773 - بلد الغريب لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     132817 قيدت فى 08-09-2020 برقم ايداع    

29928وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

774 - شركه المملكه المتحده للتطوير و البحث العلمى 

UK Company For Devlopment and scientific Reserch شركة سبق قيدها برقم     139353 

قيدت فى 09-09-2019 برقم ايداع    37160وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الدقهلية تعديل العنوان :

4 شارع الناحية ب هل - ميت غمر - الدقهلية وبذلك يتم نقل القيد

 Gomaa for manufacturing ice cream and frozen 775 - جمعة لتصنيع الجيلتى والمثلجات

شركة سبق قيدها برقم     141045 قيدت فى 15-10-2019 برقم ايداع    43447وفى تاريخ  2022-12-18   

 - A5 - A6 تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان : القطعة رقم 2 / 7 - المنطقة الصناعية بين

مدينة العاشر من رمضان

776 - سوديفو للبحوث والتطوير والتدريب والستشارات شركة سبق قيدها برقم     144921 قيدت فى 

08-01-2020 برقم ايداع    808وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

الشركة ليصبح / 46 مساكن مصر للتعمير - المنطقة الولى - الدور الرابع شقة 8 - النزهة

777 - الشركة السعودية للخدمات البترولية والتعدين شركة سبق قيدها برقم     145874 قيدت فى 

26-01-2020 برقم ايداع    3662وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة 102 بالدور العاشر بالعقار رقم 124 شارع عثمان بن عفان - النزهة -

778 - - لوكسيرا للمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم     147943 قيدت فى 04-03-2020 برقم ايداع    

10479وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة وموطنها القانوني في العنوان التي :- 37 شارع ابو داوود الظاهرى – 

الدور الثالث

779 - زد أستور ZD STORE شركة سبق قيدها برقم     152137 قيدت فى 12-08-2020 برقم ايداع    

25053وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة بالعين G16 بالمركز تاون سنتر 

تقاطع القاهرة السماعيلية الدائري القليمي القديم

780 - زد أستور ZD STORE شركة سبق قيدها برقم     152137 قيدت فى 12-08-2020 برقم ايداع    

25053وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  ش النور 

ولخشاب من شارع الترولي موسسه الذكاة حوض جلل –المرج –القاهرة
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781 - لوشيا فارما LUSHIA PHARMA شركة سبق قيدها برقم     153471 قيدت فى 2020-09-06 

برقم ايداع    29311وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع -  الشقه 

بقريه بويط ساحل سليم -

782 - هوم كلسيك للتوزيع HOME CLASSIC شركة سبق قيدها برقم     154380 قيدت فى 

23-09-2020 برقم ايداع    32943وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - محل رقم 2 - العقار رقم 42 - ش امين الدين

783 - الريدى للتوريدات والمقاولت العمومية شركة سبق قيدها برقم     164465 قيدت فى 2021-04-04 

برقم ايداع    15995وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الكائن في 12 

عمارات شباب المهندسين الدور الخامس شقة 52 - مدينة نصر

784 - ام ام ذد لدارة الكافيهات MMZ FOR COFFESHOP MANAGEMENT  ش.ذ.م.م شركة 

سبق قيدها برقم     164715 قيدت فى 08-04-2021 برقم ايداع    16815وفى تاريخ  18-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة رقم Hawker 9 الدور الرضى مدينتى اوبن اير 

مول - القاهرة الجديدة

785 - جمنزيوم للنشطة الرياضية شركة سبق قيدها برقم     165851 قيدت فى 09-05-2021 برقم ايداع    

 -F01-P05-01 21068وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم

بالدور الول - مول MAR.V الكائن بقطعة 33 المستثمرين الشمالية - ليلة كومبوند - قسم التجمع الول - القاهرة 

الجديدة

786 - احمد عاشور على سعد محمد وشريكه شركة سبق قيدها برقم     167201 قيدت فى 2022-10-31 

برقم ايداع    71775وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

787 - بيلمى - براون Bellamy - Brown شركة سبق قيدها برقم     168134 قيدت فى 2021-06-28 

برقم ايداع    29743وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

الحجرة رقم 1 فى العقار رقم 6 - 8 ش 155 المعادى

788 - مكاتب لدارة المشروعات وتأجير المولت شركة سبق قيدها برقم     170863 قيدت فى 

19-08-2021 برقم ايداع    38116وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - المبنى الدارى رقم 74 بالقطاع الول بمركز المدينة - التجمع الخامس -

789 - النباء لتجارة الخشاب والديكور شركة سبق قيدها برقم     172693 قيدت فى 21-09-2021 برقم 

ايداع    44093وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - ش جسر 

السويس – محطة برتي – ش 27 من ش الخمسين – عمارة رقم 20 الدور الثامن.

790 - شركة مجموعة فائز المتطورة للصناعات - اف بي بي FBB شركة سبق قيدها برقم     174336 قيدت 

فى 19-10-2021 برقم ايداع    49336وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار رقم 54 - ش احمد بدوى - مدينة المعراج العلوى - كارفور المعادى - بجوار مدرسة 

الليسية الفرنسى - القاهرة - وذلك ينقل القيد الى استثمار القاهرة

791 - دى اتش ديتشيد هاوس للثاث شركة سبق قيدها برقم     176157 قيدت فى 18-11-2021 برقم ايداع    

55264وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -محل بالدور 

الرضى - 10 ش 110 من شارع العشرين - منشية السد العالي - ) المحل يقع بالحد القبلى للعقار بشارع 108 (

792 - إيجيبشن بيرلز للتجارة والتوكيلت Egyptian Pearls شركة سبق قيدها برقم     177513 قيدت فى 

09-12-2021 برقم ايداع    59723وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

Qio  Qio الغاء الفرع / الكائن في – 25 شارع العريش –قسم الطالبية – الجيزة – كيو كيو
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793 - أكوا كول لتصنيع المياه الغازيه Aqua Cola شركة سبق قيدها برقم     177550 قيدت فى 

09-12-2021 برقم ايداع    59760وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان - القطعه رقم 10 / ج بالمرحلة الولى بالمنطقة الصناعية بقويسنا المنوفية

794 - اربعه وعشرون قيراط لدارة المطاعم والكافيهات 24Karat  شركة سبق قيدها برقم     181150 قيدت 

فى 13-02-2022 برقم ايداع    8527وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - فيل 30 بلوك 3 التجارى - شارع السنترال هضبة عليا - المقطم -

795 - لوما للتوريدات وإدارة وتجهيز المطاعم شركة سبق قيدها برقم     188548 قيدت فى 2022-06-14 

برقم ايداع    37455وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر وحدة 

LUMA البلد الجونة البحر الحمر تحت مسمى لوما FBA20-105

SAWYJA FOR THE MANUFACTURE  AND  796 - صاويجا لتصنيع وتجارة الملبس

TRADE OF CLOTHING شركة سبق قيدها برقم     189793 قيدت فى 06-07-2022 برقم ايداع    

43526وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 1 الكائن بالدور 

الرضي بالعقار رقم 2 شارع صالح القناوي ناصية شارع الملك فيصل 216 سابقا الهرم

SAWYJA FOR THE MANUFACTURE  AND  797 - صاويجا لتصنيع وتجارة الملبس

TRADE OF CLOTHING شركة سبق قيدها برقم     189793 قيدت فى 06-07-2022 برقم ايداع    

43526وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل رقم 2 يسار العقار رقم 

22 شارع شعراوي - لوران - الرمل اول

798 - ابوحسن للكاوتشوك شركة سبق قيدها برقم     195407 قيدت فى 18-10-2022 برقم ايداع    68060

وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الدور الرضي طريق سمادون اشمون 

امام محطة صرف ابو سمادون

799 - شركه صن ليت لدارة الفنادق شركة سبق قيدها برقم     2120 قيدت فى 16-12-1998 برقم ايداع    

6220وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن بالعنوان / 7 

شارع الشهيد احمد اسماعيل

800 - شركه وايت هيد للغزل ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     3353 قيدت فى 20-10-2002 برقم ايداع    

765وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - مدينة العاشر - جزء 

A1 من القطعة 2 / 3 جنوب المنطقة الصناعية

801 - شركه زهران للستثمارات الزراعيه والنتاج الحيواني والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     6106 

قيدت فى 29-10-2000 برقم ايداع    6001وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاع الفرع / المحل رقم )3( الدور الرضى مطعم ) اسماك ابو على ( 42 شارع البطل احمد عبد العزيز 

- المهندسين

802 - تاسك الدولية للتجاره والخدمات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     8365 قيدت فى 27-03-2002 برقم 

ايداع    1489وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء فرع الشركة الكائن 

بالعنوان : المول التجاري رقم 13 مجمع البنوك ـ الدور الثاني ـ محل ى15 ـ 11 ـ 12 - مدينة العبور

803 - هانز للمصاعد شركة سبق قيدها برقم     8619 قيدت فى 11-06-2020 برقم ايداع    16910وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع

804 - شركه هانز للمصاعد شركة سبق قيدها برقم     8619 قيدت فى 02-06-2002 برقم ايداع    2491

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع : 52 ش جمال سالم- أمام 

نادى الصيد - الدور الرضى - الدقى

805 - شركه هانز للمصاعد شركة سبق قيدها برقم     8619 قيدت فى 02-06-2002 برقم ايداع    2491

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 34 شارع قمبيز - الدقي
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806 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف الغاء فرع : الكائن بصيدلية / 

حسين محمد و الكائنة في شارع صلح سالم – المرماح

807 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء الفرع الكائن بصيدلية / 

ماهيتاب حداد و الكائنة في محل3- مول سوار التجارى بجوار فندق جرين هاوس – شارع بورسعيد –

808 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن بصيدلية / محمود 

العجرمى الجديدة و الكائنة في 27 شارع الكعبيش – الطوابق فيصل –

809 - اعمار مصر للتنميه )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12841 قيدت فى 16-03-2005 برقم ايداع    

2013وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح )ووتر وورلد( بمشروع مراسي 

سيدي عبدالرحمن - الساحل الشمالي الكيلو 129 طريق اسكندرية مطروح الصحراوي

810 - النيل للمطابخ والثاث شركة سبق قيدها برقم     15620 قيدت فى 19-07-2005 برقم ايداع    

10036وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل الفرع في المحل 

التجاري رقم 1الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 157 تقسيم المطار - الغردقة - )معرض لبيع منتجات الشركة (

مع غلق الفرع

811 - النيل للمطابخ والثاث شركة سبق قيدها برقم     15620 قيدت فى 17-07-2018 برقم ايداع    

30551وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل الفرع في المحل 

التجاري رقم 1الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم 157 تقسيم المطار - الغردقة - )معرض لبيع منتجات الشركة (

812 - النيل للمطابخ والثاث شركة سبق قيدها برقم     15620 قيدت فى 17-07-2018 برقم ايداع    

30551وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر الغاء الفرع

813 - شركة شبكة المحامين العرب لخدمات المحامين المعلوماتية شركة سبق قيدها برقم     25024 قيدت فى 

05-06-2007 برقم ايداع    10717وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

147 شارع الحجاز – النزهة

814 - الحديثة لمشتقات الغاز Mgdc شركة سبق قيدها برقم     28737 قيدت فى 27-11-2007 برقم ايداع    

24445وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 40 برج المروة 

الدارى اشطر السادس زهراء المعادى -

815 - الحديثة لمشتقات الغاز Mgdc شركة سبق قيدها برقم     28737 قيدت فى 27-11-2007 برقم ايداع    

24445وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع  - 

البحر الحمر بجوار الوحدة 104 منطقة رأس شقير

816 - ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات ش م م شركة سبق قيدها برقم     29928 قيدت فى 

24-01-2008 برقم ايداع    1652وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر الوحدة رقم 202 والكائنة بالمبنى رقم H18 بمنطقة البلد - مدينة الجونة

817 - ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات ش م م شركة سبق قيدها برقم     29928 قيدت فى 

24-01-2008 برقم ايداع    1652وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الشقتين رقم )3( , )4( بالدور الثاني فوق الرضي – بالعقار رقم )12( بشارع المرعشلي – شياخة الزمالك 

البحرية - الزمالك
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818 - ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات ش م م شركة سبق قيدها برقم     29928 قيدت فى 

24-01-2008 برقم ايداع    1652وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق 

فرع الكائن في / الشقة رقم )103( بالطابق الول بعد الرضي – بالعقار رقم )39( بمشروع دارنا والمطلة علي 

العقار رقم )40( بالقطعة رقم )4( من أرض تقسيم الستثمار

819 - ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات ش م م شركة سبق قيدها برقم     29928 قيدت فى 

24-01-2008 برقم ايداع    1652وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 2 

شارع طه حسين - برج إسماعيل محمد

820 - ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات ش م م شركة سبق قيدها برقم     29928 قيدت فى 

24-01-2008 برقم ايداع    1652وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

مجمع جراجات المنطقة الغربية "السيدة نفيسة " - أمام جامع السيدة نفيسة

821 - اف ام تى ستيل للتركيبات الصناعية ش م م F.M. T STEEL شركة سبق قيدها برقم     31698 قيدت 

فى 13-04-2008 برقم ايداع    7879وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  الوحدتين رقم )RPB 4-5 و PRB 4-6 ( بالدور الخامس والسادس بمساحة 104م لكل وحدة 

بالجناح )B( بمشروع ريحانه بلزا المقام على القطعة رقم )ب(بمنطقة الخدمات )د( بالشطر الول من تقسيم مدينة 

زهراء المعادى – القاهرة.

822 - الحديثة لمشتقات الغاز  ) Mgdc ( شركة سبق قيدها برقم     38351 قيدت فى 21-04-2009 برقم 

ايداع    8032وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل عنوان الفرع  

- البحر الحمر بجوار الوحدة 104 منطقة رأس شقير

823 - أى كونكت تليكوم ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     39825 قيدت فى 02-07-2009 برقم ايداع    

13841وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقة 3 - العقار 

رقم 22 أ - الحى العاشر - المحور المركزى

824 - المصرية اللمانية لتغذية المياه والصرف EGWSS شركة سبق قيدها برقم     65571 قيدت فى 

14-04-2013 برقم ايداع    8437وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع - القطعة رقم 66/6/1  المنطقة الصناعية الحرفية الولى

825 - المصرية اللمانية لتغذية المياه والصرف EGWSS شركة سبق قيدها برقم     65571 قيدت فى 

14-04-2013 برقم ايداع    8437وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - القطعة رقم 14 - المنطقة الصناعية الخامسة - مدينة بدر

826 - شركة ازدهار شركة سبق قيدها برقم     66245 قيدت فى 15-05-2013 برقم ايداع    10918وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - غرفة رقم 2 وحدة ) 11 - 4 - 

B ( سوديك - الشيخ زايد

827 - عبد المنعم حسن احمد سليمان و شريكة شركة سبق قيدها برقم     73510 قيدت فى 09-10-2014 برقم 

ايداع    24041وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع قطعة رقم 45 

بمشروع تجمع الول الصناعي - ارض المطورين -

828 - عبدالمنعم حسن احمد سليمان وشريكية شركة تضامن وسمتها التجارية الرواد للصناعات الغذائية . شركة 

سبق قيدها برقم     73510 قيدت فى 30-04-2014 برقم ايداع    10367وفى تاريخ  19-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة قطعة رقم 45 بمشروع تجمع الولي الصناعية – ارض المطورين

829 - ابس انوفيت سوفت وير Appsinnovate Software  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78794 

قيدت فى 21-12-2014 برقم ايداع    31075وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : مكتب )L06 ( بالوحده رقم )201 ( بالطابق الثاني - العقار 38 حي الملتقي العربي - 

شيراتون المطار -
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830 - فاس للطاقة المتجددة FIT1 شركة سبق قيدها برقم     82186 قيدت فى 23-04-2015 برقم ايداع    

11608وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان قطعة الرض رقم ) 2 - 14 ( 

منطقة بنبان غرب الطريق الصحراوى اسوان / القاهرة

Bingo Global Group For Trading And Supplies ) ( 831 - بينجو العالميه للتجاره و التوريدات

S.A.E   )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     85996 قيدت فى 06-09-2015 برقم ايداع    25134وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وحدة )03( بمبنى )B1( الكائنة بمشروع 

ويست ووك المجاور لمحطة وقود شيل اوت الكائنة بوصلة دهشور التجاه المقابل لمدخل الشيخ زايد )3( اتجاه 

القادم من طريق مصر اسكندرية الصحراوي الى 6 اكتوبر قبل ميدان جهينة

Bingo Global Group For Trading And Supplies ) ( 832 - بينجو العالميه للتجاره و التوريدات

S.A.E   )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     85996 قيدت فى 06-09-2015 برقم ايداع    25134وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم )2( مكون من دور ارضي ودور 

علوي بمحطة وقود شيل اوت الشروق الكائنة امام الجامعة الفرنسية بجوار المسجد الجامع - الشروق

833 - سمارت ستيل لتجارة الحديد Smart Steel شركة سبق قيدها برقم     86584 قيدت فى 

29-09-2015 برقم ايداع    27203وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

شقة بالدور الثالث علوي - قليوب المحطة

834 - إنفستمينت جيت للتطوير والتجارة ) ش . م . م ( شركة سبق قيدها برقم     90535 قيدت فى 

09-02-2016 برقم ايداع    4254وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

كاريبو كافيه CARIBOU - بموقف انتظار السيارات الرئيسي رقم )1( خلف مبنى بنك HSBC بمنطقة 

الخدمات - القرية الذكية الكيلو 28 طريق السكندرية الصحراوي

835 - شركة بتروليم اوربيت PETROLEUM ORBIT شركة سبق قيدها برقم     94314 قيدت فى 

07-06-2016 برقم ايداع    18285وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : شقة نموذج 102 الكائنة بالطابق الول من العمارة المقامة على قطعة الرض رقم 16 المنطقة 

عمارات الحى ـ التقسيم الجديد  ـ مدينة القاهرة الجديدة

836 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE شركة سبق قيدها برقم     

94580 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع    19373وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحيرة أفتتاح فرع آيتاي البارود:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في الدور الثاني )الول علوي( العقار 

الكائن بشارع رمسيس .

837 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE شركة سبق قيدها برقم     

94580 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع    19373وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط أفتتاح فرع صدفا:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في الدور الثاني )الول علوي( بالعقار الكائن 

بالبرج المقام بشارع الجيش -مركز بندر صدفا

838 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE شركة سبق قيدها برقم     

94580 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع    19373وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط أفتتاح فرع ابنوب:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في  الوحده الدارية بالدور الول العلوي )بعد 

الرضي ( بالعقار الكائن بشارع بورسعيد )شارع التحرير سابقأ ( منطقة قبلي البلد

839 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE شركة سبق قيدها برقم     

94580 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع    19373وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية أفتتاح فرع شبرا الخيمة:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في الوحدة الدارية رقم 6 بالدور الثاني )

بعد الرضي( بالعقار الكائن بشارع 15 مايو ناصيه شارع 135 -الترعة البولقيه- حي شرق شبرا الخيمة ببرج 

المنشية
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840 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE شركة سبق قيدها برقم     

94580 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع    19373وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة المنيا أفتتاح فرع ابوقرقاص:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في الدور الرضي-من الجهة القبلية الكائن 

بشارع كليوباترا الملك رقم 62

841 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE شركة سبق قيدها برقم     

94580 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع    19373وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسوان أفتتاح فرع كلبشه:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في المحل التجاري بالدور الول علوي بالعقار 

رقم 70 الكائن بشارع 27 طريق مصر اسوان الزراعي بجوار محطة قطار كلبشة

842 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE شركة سبق قيدها برقم     

94580 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع    19373وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة سوهاج أفتتاح فرع المنشاة:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في الدور الرضي ببرج المستشار الكائن 

بشارع غرب السكة الحديد

843 - شركة اسكان للتأمين شركة سبق قيدها برقم     95788 قيدت فى 04-08-2016 برقم ايداع    23964

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : 21 / 23 -  برج النيل 

الداري شارع شارل ديجول

844 - سامميكس لعمال الخرسانه الجاهزه شركة سبق قيدها برقم     95829 قيدت فى 04-08-2016 برقم 

ايداع    24061وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع -  المجاوره 

الولي منطقه 101 قطعه رقم 10 مشروع السكان الجتماعي خلف مطار السادس من اكتوبر

845 - شريف لبيب مدبولي احمد عيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     97798 قيدت فى 2016-10-13 

برقم ايداع    31169وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم تعديل العنوان :

 القطعة رقم 21 بمنطقة الصناعات الصغيرة بالفيوم الجديدة بالفيوم . 

وبذلك ينقل القيد

846 - بوسطة تكنولوجي BOSTA TECHNOLOGY )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101723 

قيدت فى 02-02-2017 برقم ايداع    4179وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : كامل المبني رقم 2 شارع 164 – حدائق المعادي و المقام علي قطعه الرض رقم 3 ب 

مجموعه 224 تقسيم شركه المعادي

847 - سيميكولون للبرمجيات SEMICOLON FOR SOFTWARE شركة سبق قيدها برقم     

117187 قيدت فى 15-02-2018 برقم ايداع    7711وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 33 أ الشيشيني كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة

GOLDENM HOME FOR KITCHEN  848 - جولدن هوم لتصنيع و تجميع المطابخ

Manufacturing شركة سبق قيدها برقم     122032 قيدت فى 11-06-2018 برقم ايداع    25873وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : جمالون )جزء من المصنع ( 

المقام علي ارض رقم 249 )أ( بمنطقة الصناعات الهندسية والكهربائية اللف مصنع بالتجمع الثالث - القاهره 

الجديدة -

849 - الخليفة للصناعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     127569 قيدت فى 14-11-2018 برقم ايداع    

48519وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان / المنطقة 

الصناعية ب صناعات صغيرة قطعة 134

850 - هارت أتاك للمطاعم Heart Attack شركة سبق قيدها برقم     131867 قيدت فى 2019-02-24 

برقم ايداع    8863وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع محل مطعم 

رقم B3 بمول HUB50 بشارع الخمسين - زهراء المعادي- المعادي
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851 - جاره القمر لبيع وتجاره وتوزيع المواد الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     135602 قيدت فى 

26-05-2019 برقم ايداع    22438وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

تعديل العنوان - قطعة 202 - مجاورة 17 - الحى الثانى - العاشر من رمضان

852 - المريم جروب للصناعة والستيراد والتصدير ش .م .م

) Al Maryam Group for Industry and Import and Export ( شركة سبق قيدها برقم     

138316 قيدت فى 06-08-2019 برقم ايداع    33086وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان  : 1 و 3 ش المهدى متفرع من ش الجمهورية – الدور الول بعد الرضي – شقة 

3 ‘ 4 ‘ 5 – الزبكية – القاهرة .

853 - عبد ا خالد رجب جاد عز الدين و شريكه شركة سبق قيدها برقم     141905 قيدت فى 2019-11-03 

برقم ايداع    46567وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - 

قطعة رقم ) 185 - 21 ( - محور المنطقة الصناعية السابعة

 - 854

هاي ميتالك لعمال اللوميتال والتجارة العامة واعمال التوريد والتركيب ) هاي ميتال ( 

High Metal شركة سبق قيدها برقم     142436 قيدت فى 17-11-2019 برقم ايداع    48518وفى 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

855 - سمارت ديستربيوشن جروب           SMART DISTRIBUTION GROUB شركة سبق قيدها 

برقم     145545 قيدت فى 19-01-2020 برقم ايداع    2638وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 23 شارع البطراوى برج سارة الدور الثالث - عباس العقاد - مدينة نصر

856 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 20-04-2021 برقم ايداع    

18840وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

857 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع

858 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - 33 ميدان السيدة 

عائشة - الخليفة - القاهرة . صيدلية / الوطنية

859 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع -  : 8 شارع السكة 

الحديد - حدائق حلوان - امام محطة المترو - القاهرة . صيدلية / محطة الحدائق

860 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - 104 ب مساكن 

شركة القاهرة - تعاونيات محل رقم 2 - محافظة القاهرة . صيدلية / عمرو نبيل

861 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  الكائن فى 47 ش 

رمسيس محل رقم 11 و12 - قسم الزبكية - القاهرة  .صيدلية د . محمد مختار.

862 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - 921 شارع 

كورنيش النيل - مصر القديمة - محافظة القاهرة . صيدلية / المعصرانى الجديدة
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863 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - ناصية شارع احمد 

انسى وبرهان  بحلوان - محافظة القاهرة . صيدلية : د / لويس ابراهيم .

864 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 30-06-2020 برقم ايداع    

19324وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع - - الكائن بصيدلية / 

أحمد حبيب والكائنة في شارع الثلثيتى من ترعة المريوطية

865 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع    

8750وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

866 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع    

8752وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

867 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع    

8748وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

868 - جولد لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     150416 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع    

8757وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

869 - السيد عبدالرحمن محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     152824 قيدت فى 26-08-2020 برقم ايداع    

27479وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - الحي 11 مجاورة 

4 قطعة 27شارع ابراهيم ابراهيم مرسى – مدينة 6 اكتوبر – الجيزة .

870 - خاطر البذرة الطيبة للتصدير Khater Good Seed for Export شركة سبق قيدها برقم     

156510 قيدت فى 03-11-2020 برقم ايداع    40097وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية 4 شارع الصفا والمروة منشاة السادات - ثان الزقازيق

871 - برايماسي فارما Primacy Pharma شركة سبق قيدها برقم     158949 قيدت فى 2020-12-20 

برقم ايداع    48584وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية محلت ارقام 

)16( )17( )18( )19( )20( )22( )23( في المبنى المقام على قطعة الرض رقم 24 بلوك )18097( الحي 

التاسع - مدينة العبور

872 - الشمس للشحن والخدمات اللوجستية ELshams Shipping & Logistics شركة سبق قيدها برقم     

159292 قيدت فى 24-12-2020 برقم ايداع    49742وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : 1 عمارات العبور - صلح سالم - مصر الجديدة

873 - اينسيبشن لتنظيم المعارض و المؤتمرات  Inception شركة سبق قيدها برقم     159452 قيدت فى 

29-12-2020 برقم ايداع    50492وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  شقة 8 - عمارة 18 - شركة مصر للتعمير - المنطقة الولى - مساكن شيراتون _ قسم النزهة

874 - سوفليت مصر للصناعات الغذائية     

SOUFFLET EGYPT شركة سبق قيدها برقم     161799 قيدت فى 15-02-2021 برقم ايداع    7399

 C 4 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - قطعة 10 بلوك

منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة - مجمع سى بى سى الصناعى

875 - اليطالية الدولية للكاترينج Italian International Catering شركة سبق قيدها برقم     164510 

قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16240وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر افتتاح فرع بكافتيريا صالة السفر الداخلي بمطار القصر الدولي

876 - اليطالية الدولية للكاترينج Italian International Catering شركة سبق قيدها برقم     164510 

قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16240وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر افتتاح فرع بكافتيريا صالة اجراءات السفر الداخلي بمطار القصر الدولي
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877 - بيوفيجن لجراحات التجميل  Biovision شركة سبق قيدها برقم     164829 قيدت فى 2021-04-11 

برقم ايداع    17329وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه  رقم 1 بالدور 

الرضي بالعقار رقم 17 – شارع 314 – المعادى الجديدة

 Auto Shop For Import and Export A.S.G 878 - اوتو شوب للستيراد و التصدير ايه اس جى

شركة سبق قيدها برقم     165367 قيدت فى 22-04-2021 برقم ايداع    19221وفى تاريخ  2022-12-19   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية غلق فرع المحل الكائن 61 شارع جمال عبد الناصر - قسم المنتزة 

اول -

879 - ابورميه لتصنيع الملبس الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     167931 قيدت فى 24-06-2021 برقم 

ايداع    29051وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 9 

شارع عبدالغنى احمد سعيد من شارع الشيمى - ابو الغيط - القناطر الخيرية -

 Avaris for Production and Trading of Chemicals 880 - أفاريس لنتاج وتداول المواد الكيميائية

شركة سبق قيدها برقم     170528 قيدت فى 15-08-2021 برقم ايداع    37028وفى تاريخ  2022-12-19   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحدة ادارية رقم 11ب بالطابق الثاني بالعقار رقم 2س الوتوستراد امام 

مدخل مدينة زهراء المعادي - قسم البساتين

881 - بترا مصر للتسويق العقارى Petra Misr For Real Estate شركة سبق قيدها برقم     170870 

قيدت فى 19-08-2021 برقم ايداع    38123وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

B70 ST. New ( بالبدروم العلوي بالمبنى الداري المتكامل المسمى – B2 القاهرة تعديل العنوان : الوحدة رقم

Cairo( – قطعة ب ق 64 – م. )قطاع أول( – حي مركز المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة

882 - الغالية لتنظيم المعارضEl Ghalia شركة سبق قيدها برقم     172098 قيدت فى 08-09-2021 برقم 

ايداع    41918وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب ) 

J 20 ( الكائن بالطابق الرابع - من العقار رقم 100 - ش الميرغنى

883 - شركه المشروعات البتروليه والستشارات الفنيه)بتروجيت (ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     174137 

قيدت فى 06-01-1976 برقم ايداع    165وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

مطروح مدينة العلمين الجديدة - مرسى مطروح

884 - مودرن ستايل لصناعة الخشاب شركة سبق قيدها برقم     176017 قيدت فى 16-11-2021 برقم 

ايداع    54747وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ام اس MS بالعقار 92 - 

طه الفشني من شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر اول

885 - دي إن أي إس للدراسات والبحوث شركة سبق قيدها برقم     179140 قيدت فى 05-01-2022 برقم 

ايداع    920وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 23 شارع 

البطراوي برج ساره الدور الثالث – عباس العقاد – مدينة نصر

886 - دى إس لصناعة كماليات السيارات شركة سبق قيدها برقم     179387 قيدت فى 11-01-2022 برقم 

ايداع    1787وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : العقار 

المقام على قطعة الرض رقم 7 ص 4 بالمنطقة الصناعية بالقطامية

887 - مستربيرد لمستحضرات التجميل MR.BEARD شركة سبق قيدها برقم     179872 قيدت فى 

18-01-2022 برقم ايداع    3306وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

أصبح المركز الرئيسي فى العنوان التى : 10 شارع عمر لطفى ـ متفرع من عز الدين طه ـ خلف جنينه مول

888 - بى بى سي بتر بيلد للبناء B B C Better Build For Construction شركة سبق قيدها برقم     

184274 قيدت فى 03-04-2022 برقم ايداع    20951وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 6 – الدور 3 – العقار 18 – مربع 1316  – النزهه الجديده
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889 - تى إتش أو للخدمات البترولية THO For Petroleum Services شركة سبق قيدها برقم     

187740 قيدت فى 31-05-2022 برقم ايداع    33420وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 114 شارع 26 - الحي الثالث 3 / 4 عمارات - التجمع الخامس

890 - إنارى للتسويق والتوريد Inari شركة سبق قيدها برقم     189408 قيدت فى 29-06-2022 برقم ايداع    

41806وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة رقم 230 - 

عقار رقم 7 - ش وهدان - قسم اول مدينة نصر

891 - هامر للستثمار الصناعى والتكنولوجى Hummer Industry Technology شركة سبق قيدها برقم     

191479 قيدت فى 17-08-2022 برقم ايداع    51331وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة بنى سويف الوحدة )181-182( بمساحة )1296( بقطاع الناعات المعدنية بمجمع بياض العرب

892 - هامر للستثمار الصناعى والتكنولوجى Hummer Industry Technology شركة سبق قيدها برقم     

191479 قيدت فى 17-08-2022 برقم ايداع    51331وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة رقم )151( – عقار رقم 2 - عمارات اول مايو طريق النصر – مدينة 

نصر

893 - ريبل Ripple 6 6 شركة سبق قيدها برقم     195577 قيدت فى 31-07-2019 برقم ايداع    3968

وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة الدارية رقم 07 - 

00 - 02 بالدور الرضى الكائنة بالمبنى الدارى رقم 7 بمشروع سوديك EDNC - شارع التسعين الجنوبى -

894 - الكتروستار لصناعات البلستيك شركة سبق قيدها برقم     362 قيدت فى 20-09-1995 برقم ايداع    

339وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة بالقطعه رقم 37 المحور الخدمى 

الثانى بالمنطقه الصناعية الولى - وبذلك يتم نقل القيد من سجل تجارى استثمار القاهرة

895 - المرشدي للغزل والنسيج محاسب محمد عبد الرحيم المرشدي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     1355 

قيدت فى 09-06-1999 برقم ايداع    416وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة محل رقم )2( بالعقار الكائن في )1( شارع السلطان الصاحب بالحمزاوي 65 شارع الزهر - الدرب 

الحمر

896 - مكسيم للضيافة MAXIM  HOSPITALITY شركة سبق قيدها برقم     12837 قيدت فى 

16-03-2005 برقم ايداع    1999وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 147 حى الملتقى العربى – شيراتون – النزهة

897 - مكسيم للضيافة MAXIM  HOSPITALITY شركة سبق قيدها برقم     12837 قيدت فى 

16-03-2005 برقم ايداع    1999وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع الدارى : 23أ شارع فريد – مصر الجديدة

898 - محمد محمود احمد وشركاة شركة سبق قيدها برقم     15041 قيدت فى 08-06-2005 برقم ايداع    

7603وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر منطقة شمال الحياء

899 - محمد محمود احمد وشركاة شركة سبق قيدها برقم     15041 قيدت فى 08-06-2005 برقم ايداع    

7603وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب رقم 3 

بالوحده رقم 19 بالدور السابع 1 ش بن ظافر - ميدان الحجاز - مصر الجديدة -

900 - الشركه الولى للخدمات الغذائية - مصر first food sservices egept LLC ( شركة سبق قيدها 

برقم     21194 قيدت فى 16-11-2006 برقم ايداع    17520وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم 5 بفندق أركان

901 - شركة مكتبة اوزوريس للكتب العلمية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     30549 قيدت فى 

05-05-1997 برقم ايداع    2084وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 7 شارع باب اللوق - عابدين
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902 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدات رقم C048 - 049 بالطابق الرضي 

بالمركز التجاري مول مصر - 6 اكتوبر

903 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدات رقم B103 - 105 بالطابق الرضي 

بالمركز التجاري - مول مصر - 6 اكتوبر

904 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدات رقم B025 - 026 بالطابق الرضي 

بالمركز التجاري مول مصر

905 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدة رقم B107 بالطابق الرضي بالمركز 

التجاري - مول مصر - 6 اكتوبر

906 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدات B109 - 111 بالطابق الرضي 

بالمركز التجاري - مول مصر

907 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدات رقم 0B3 - C081 بالطابق الرضي 

بالمركز التجاري مول مصر والكائن على طريق الواحات مقابل مدينة النتاج العلمي بمنطقة التوسعات الشرقية 

- 6 اكتوبر

908 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

G91 - G92 - G93 - G94 - تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الوحدات

G95 - G96 - G97 - G98 - G99 - UG2  - بالطابق الرضي - بالمركز التجاري - مول مصر - 6 

اكتوبر

909 - افاده تكنولوجى شركة سبق قيدها برقم     34462 قيدت فى 01-09-2008 برقم ايداع    19151وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدتان الداريتان أرقام 303 

, 304 نموذج B07 الدور الدارى الثالث مبنى  Pearl  Des  Rois B07   - القاهرة الجديدة

910 - بيك الباتروس لدارة الفنادق ش م م شركة سبق قيدها برقم     35252 قيدت فى 29-10-2008 برقم 

ايداع    22733وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة جنوب سيناء فندق لجونا فيستا - 

مركز نبق السياحي - شرم الشيخ

911 - مجموعة مصر للصلب ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     35914 قيدت فى 10-02-1999 برقم ايداع    

384وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان / 23 مساكن 

شيراتون - المشير احمد اسماعيل - مصر الجديدة

912 - مجموعة مصر للصلب ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     35914 قيدت فى 10-02-1999 برقم ايداع    

384وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد الغاء الفرع بالعنوان / 63 شارع 

23 يوليو ابو الفدا - بورسعيد

913 - علء الدين عادل الزهرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     42038 قيدت فى 04-11-2009 برقم 

ايداع    22295وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - مدينة 

السادسمن  اكتوبر المنطقة الصناعية الثانية قطعة 29 - مدينة 6 اكتوبر
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914 - محمد محمود احمد محمد وشركائه شركة سبق قيدها برقم     49727 قيدت فى 26-12-2010 برقم 

ايداع    28164وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب 

رقم 1 بالوحدة رقم 19 الدور السابع 1 ش بن ظافر - ميدان الحجاز -

915 - ام جى تى لستصلح واستزراع وتقسيم الراضى والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     77609 

قيدت فى 20-06-2016 برقم ايداع    19491وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء الفرع

916 - المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب شركة سبق قيدها برقم     78100 قيدت 

فى 25-11-2014 برقم ايداع    28358وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع -  العقار رقم 41 ش عبد العزيز - قسم الموسكي -

917 - المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب شركة سبق قيدها برقم     78100 قيدت 

فى 25-11-2014 برقم ايداع    28358وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

تعديل العنوان  : دور ادارى الول علوى عقار 105  شارع جمال عبد الناصر – شبين الكوم –محافظة المنوفيه

918 - رونيسكا نيوتريشن للصناعة و التجارة العامة Ronesca Nutrition  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

79688 قيدت فى 26-01-2015 برقم ايداع    2117وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية تعديل العنوان : شارع فلسطين - بلقاس

919 - رونيسكا نيوتريشن للصناعة و التجارة العامة Ronesca Nutrition  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

79688 قيدت فى 26-01-2015 برقم ايداع    2117وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الدقهلية القطعة رقم 6/ا بلوك ح المرحلة الثالثة - المنطقة الصناعية - بجمصة

920 - دالتكس للتطوير الزراعى ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     79713 قيدت فى 26-01-2015 برقم ايداع    

2181وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة مزرعه ليلي ومساحتها 340 فدان 

و7 قيراط و 2 سهم

921 - كاريير تشويس للستشارات Career Choice Consultants )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

79821 قيدت فى 29-01-2015 برقم ايداع    2564وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - مبنى رقم 33 هليوبلس جاردنز - الدور الثانى - شيراتون - النزهة -

922 - المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب شركة سبق قيدها برقم     79911 قيدت 

فى 19-10-2017 برقم ايداع    39077وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 

دور ادارى الول علوى 105 شارع جمال عبد الناصر - شبين الكوم -

923 - فولكس ليفت ايجبت للمصاعد والسللم المتحركة VOLKS LIFT EGYPT  )ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     85062 قيدت فى 30-07-2015 برقم ايداع    21372وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة رقم 2 بالدور الرضي عقار رقم 21/8 الحي الثامن – المجاورة الولى – 

المحور المركزي الموازي مباشرة – 6 اكتوبر – مقابل لسيتي مول

924 - الرفيق للطاقه البديلة شركة سبق قيدها برقم     88240 قيدت فى 26-11-2015 برقم ايداع    33970

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط تعديل العنوان : المنطقة الصناعية قطعه 

رقم 8 / 32  دمياط الجديدة

925 - تيم برو Team Pro , ان مينيتس In Minutes شركة سبق قيدها برقم     88647 قيدت فى 

10-12-2015 برقم ايداع    35615وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان  : وحده رقم ) B1-114  ( بالبدروم ) BASEMENT - 1 ( مشروع ) اركان2 ( محور كريزى 

ووتر – مدخل الشيخ زايد 2 – الشيخ زايد – الجيزة

926 - شركة فلفى بيير للتوزيع    Fluffy Bear شركة سبق قيدها برقم     89746 قيدت فى 2016-01-14 

 - A39 برقم ايداع    1398وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة

المتحف القومي للحضارة
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927 - براند فوليو Brand Folio )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90611 قيدت فى 2016-02-11 

 E1-12 برقم ايداع    4621وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم

الكائنة في سيتي سنتر الماظة - النزهة

928 - براند فوليو Brand Folio )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90611 قيدت فى 2016-02-11 

برقم ايداع    4621وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - الوحده 

THE  بالدور الثامن فوق الرضي والجراج المخصص بها بمشروع B الكائنه بالمبني رقم BSO5 الداريه رقم

WATER WAY   والكائن مقره في 22 أ - بمنطقه المستثمرين الشماليه

929 - براند فوليو Brand Folio )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90611 قيدت فى 2016-02-11 

برقم ايداع    4621وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق العنوان -  

THE   بالدور الثاني والجراج المخصص بها بمشروع B الكائنه بالمبني رقم BSO6 الوحده الداريه رقم

WATER WAY  والكائن مقره في 22 أ - بمنطقه المستثمرين الشماليه

930 - براند فوليو Brand Folio )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90611 قيدت فى 2016-02-11 

برقم ايداع    4621وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - 

بالوحدة رقم )E2-12( الكائنة في الطابق الول بمول سيتي سنتر الماظة

931 - براند فوليو Brand Folio )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     90611 قيدت فى 2016-02-11 

برقم ايداع    4621وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - الوحدة 

رقم  B1-38 الكائنة في الطابق الرضي بالمركز التجاري سيتي سنتر الماظة - تحت العلمة التجارية 

Athletes Co"

932 - صن سيلفر للتصدير شركة سبق قيدها برقم     94634 قيدت فى 20-06-2016 برقم ايداع    19585

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل رقم 1 بالعقار 9 شارع نصوح

933 - صن سيلفر للتصدير شركة سبق قيدها برقم     94634 قيدت فى 20-06-2016 برقم ايداع    19585

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل رقم 8 شارع اللجتية مع شارع 

المحروقي - البراهيميه

934 - صن سيلفر للتصدير شركة سبق قيدها برقم     94634 قيدت فى 20-06-2016 برقم ايداع    19585

وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 116 شارع الهرام من شارع 

سهل حمزة -الهرم

935 - إيت العقارية Eight Real Estate  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     104874 قيدت فى 

24-04-2017 برقم ايداع    14924وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء واغلق الفرع / الدور )الميزانين( بالمبني المقام علي قطعه الرض رقم 227 القطاع الثاني - مركز المدينة 

- التجمع الخامس

936 - إيت العقارية Eight Real Estate  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     104874 قيدت فى 

24-04-2017 برقم ايداع    14924وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : وحدة تجارية بالمول التجاري علي قطعة )110( بالقطاع الول بمركز المدينة – التجمع الخامس

937 - رونزا لصناعة الملبس RONZA شركة سبق قيدها برقم     106825 قيدت فى 18-06-2017 برقم 

ايداع    21944وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع - المصنع 

المقام علي القطعه رقم 3 بلوك 13037 بالمنطقه الصناعيه الولي - مدينه العبور

938 - رونزا لصناعة الملبس RONZA شركة سبق قيدها برقم     106825 قيدت فى 18-06-2017 برقم 

ايداع    21944وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان -الدور 

الثانى - العقار رقم 3 - بلوك 13037 بالمنطقه الصناعيه الولي -
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939 - روزيرا لخلط وتعبئة العطور والمنتجات العطرية والمنظفات Roseraie شركة سبق قيدها برقم     

111609 قيدت فى 29-10-2017 برقم ايداع    40825وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية تعديل العنوان - امتداد شارع السيد رزق متفرع من شارع شبكة كهرباء القديمة - خلف البنك 

الهلى - قطور -

940 - هارت أتاك للمطاعم Heart Attack شركة سبق قيدها برقم     131867 قيدت فى 2019-02-24 

برقم ايداع    8863وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء فرع مطعم 

بالمحلين بالدور الرضي والول بالعقار رقم 1 ش 15 مايو عزبة بدران شبرا الخيمه ثان -

941 - هارت أتاك للمطاعم Heart Attack شركة سبق قيدها برقم     131867 قيدت فى 2019-02-24 

برقم ايداع    8863وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / محل ) 

مطعم ( الكائن بالمنفذ رقم )1( محطة وقود شل اوت اكتوبر 1

942 - رفاعى فودز للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     142543 قيدت فى 19-11-2019 برقم ايداع    

48861وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار رقم 2 - شارع كورنيش 

النيل مع حامد المليجي - بنها

943 - رفاعى فودز للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     142543 قيدت فى 19-11-2019 برقم ايداع    

48861وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار رقم 4 - شارع المعهد 

الديني - بنها

944 - جلوسي بيرد لتجارة وتوريد الحقائب Glossy Bird شركة سبق قيدها برقم     146516 قيدت فى 

06-02-2020 برقم ايداع    5735وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

العقار رقم 618 شقة 19 - الندلس - الحي السابع - مدينة بدر

945 - أوربيكوين Orbiquin شركة سبق قيدها برقم     146649 قيدت فى 09-02-2020 برقم ايداع    

6178وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 11 شارع عبد 

الحى فتحى - ميدان الحجاز - الدور الول شقة رقم 2 - النزهه

946 - قطن البلد COTTON ELBALAD , QUTUN ELBALAD شركة سبق قيدها برقم     147507 

قيدت فى 25-02-2020 برقم ايداع    9151وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القليوبية 1 ب شارع النصر الشرقاوية البحرية - الدور الثاني علوي - شبرا الخيمة اول

947 - رياض القاهرة للستثمار التجاري شركة سبق قيدها برقم     150514 قيدت فى 05-07-2020 برقم 

ايداع    19682وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 28 ش 

مصر حلوان الزراعي – المعادي

948 - درويش جروب للخدمات التعليمية DARWISH GROUP شركة سبق قيدها برقم     152555 قيدت 

فى 19-08-2020 برقم ايداع    26589وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / عقار رقم 35 عمارات العبور ش صلح سالم

949 - اسلم فوزى محمود التلوانى و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     153420 قيدت فى 2020-09-08 

برقم ايداع    29825وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح الفرع / 

مساحة من الرض الزراعية خلف القطع  ارقام )81:75( بالمنطقة الشمالية الشرقية بالحزام الخضر

950 - حورية – معمار - HO - MIMAR شركة سبق قيدها برقم     153632 قيدت فى 09-09-2020 برقم 

ايداع    30351وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان :  18ش 

محمد صادق - الوراق بذلك يتم نقل القيد الى استثمار اكتوبر

951 - شركة تجارة للمشروعات التجارية  Tijarah For Commercial Projects Tijarah شركة سبق 

قيدها برقم     154096 قيدت فى 17-09-2020 برقم ايداع    31834وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة العين رقم )E33 - E34 - EX33 - EX34( المجمع التجاري - ديستريكت 

)MISTA( القاهرة الجديدة - باسم مطعم ميستا - DSM فايف مول
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952 - هارت أتاك للمطاعم شركة سبق قيدها برقم     154294 قيدت فى 19-11-2020 برقم ايداع    

42804وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع

953 - موبيك كيم لتجارة وصناعه الكيماويات شركة سبق قيدها برقم     154597 قيدت فى 2020-09-28 

برقم ايداع    33565وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - 

المنطقة الصناعية ببساتين السماعيلية - المنطقة الثالثة عشر - قطعة رقم ) 61 , 62 (

954 - جولد برو.تك GOLD BRO.TECH شركة سبق قيدها برقم     156016 قيدت فى 2020-10-25 

برقم ايداع    38464وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

195 ش جسر السويس - قسم السلم -

955 - شركة تو ام وايتس فارما 

  M whites pharma  2 شركة سبق قيدها برقم     158781 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    

47994وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان - 36 شارع عمرو 

بن العاص متفرع من شارع احمد ماهر - المنصورة - الدقهلية . وبذلك ينقل القيد

956 - مشيل ثابت توفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     160334 قيدت فى 18-01-2021 برقم ايداع    

2274وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان :18 شارع حسن 

جمعة ـ ارض الجليلة -شبرا الخيمة – القليوبية

957 - سوبريور شرقى لدارة المطاعم Superior Sharqy شركة سبق قيدها برقم     161423 قيدت فى 

08-02-2021 برقم ايداع    6103وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

افتتاح الفرع / عقار رقم 11 شارع قناه السويس- سور نادى الناصرية

958 - سوبريور شرقى لدارة المطاعم Superior Sharqy شركة سبق قيدها برقم     161423 قيدت فى 

08-02-2021 برقم ايداع    6103وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

افتتاح الفرع / 6 شارع عساف الجمهورية

959 - احمد محمد معوض ابو السعود وشريكه شركة سبق قيدها برقم     162897 قيدت فى 2021-03-07 

برقم ايداع    10837وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة جنوب شرق 

الخضاروه - قرية الحارة - مركز الواحات البحرية

960 - اليطالية الدولية للكاترينج Italian International Catering شركة سبق قيدها برقم     164510 

قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16240وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر افتتاح فرع بكافتيريا المودعين بمطار القصر الدولي

961 - اليطالية الدولية للكاترينج Italian International Catering شركة سبق قيدها برقم     164510 

قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16240وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر افتتاح فرع بكافتيريا صالة اجراءات السفر الدولي بمطار القصر الدولي

962 - اليطالية الدولية للكاترينج Italian International Catering شركة سبق قيدها برقم     164510 

قيدت فى 05-04-2021 برقم ايداع    16240وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القصر افتتاح فرع بكافتيريا صالة السفر الدولي بمطار القصر الدولي

963 - اتجاه لنتاج وإدارة المحتوى الرقمى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     167455 قيدت فى 

15-06-2021 برقم ايداع    27055وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الطرف الول - الفيل الكائنة بالدور الرضى والول العلوى وبدروم - العقار 14 أ / 4 - تقسيم 

اللسلكى الجديد
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964 - شرمب كينج دوم للمطاعم Shrmp king Dom شركة سبق قيدها برقم     173248 قيدت فى 

29-09-2021 برقم ايداع    45708وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -   105 الكائنة الطابق الولل للمركز التجاري للنايل سيتي 2005 ج كورنيش النيل رملة بولق 

البرج الشمالي مطعم شرمب كينج دوم ) SHRIMP KING DOM ( القاهرة .

965 - الدولية لتجارة وتصدير المعلبات الغذائية )جريت للمعلبات( شركة سبق قيدها برقم     176144 قيدت فى 

17-11-2021 برقم ايداع    55251وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : شقة رقم 403 - الدور الخامس - 12 شارع سيد سعد - محور طه حسين - النزهه الجديدة

966 - ناصر للقمشة Naser textiles شركة سبق قيدها برقم     180784 قيدت فى 06-02-2022 برقم 

ايداع    6741وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المحل رقم )1( بالدور 

الرضي - بالعقار رقم 67 - شارع الزهر - الدرب الحمر

967 - وايت بيرد للمبانى الحديثه White Bird شركة سبق قيدها برقم     184189 قيدت فى 2022-03-31 

برقم ايداع    20677وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية العقار رقم 9 - فيل  

9 - شارع قطر الندى - الحي التاسع

968 - ليجاسى للدارة و الستشارات العقارية 

Legacy For Mangement & Realestate Consultant شركة سبق قيدها برقم     186191 قيدت 

فى 28-04-2022 برقم ايداع    26449وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

فيل دوبلكس امامى يمين رقم )2A(بالدور الرضى – بالعمارة رقم 219 – الكائنة بمنطقة المتداد – عمارات 

الندلس – 2/1  – التجمع الخامس

969 - ثرى بى لدارة المشروعات 

3B Project Management شركة سبق قيدها برقم     187237 قيدت فى 18-07-2022 برقم ايداع    

44505وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع بالعنوان / افتتاح 

) Calva(  الفرع الكائن شقة رقم 13 الدور ارابع  عقار رقم 14)أ( شارع الدكتور طه حسين .)دار أزياء كلفا

970 - ثرى بى لدارة المشروعات 

3B Project Management شركة سبق قيدها برقم     187237 قيدت فى 25-05-2022 برقم ايداع    

31699وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع بالعنوان / افتتاح 

) Calva(  الفرع الكائن شقة رقم 13 الدور ارابع  عقار رقم 14)أ( شارع الدكتور طه حسين .)دار أزياء كلفا

971 - ثرى بى لدارة المشروعات 

3B Project Management شركة سبق قيدها برقم     187237 قيدت فى 25-05-2022 برقم ايداع    

31699وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / شقة رقم 

) ij mioj 11 بالدور الرابع بالعقار 35 ش ابو الفدا الزمالك - قصر النيل ) دار أزياء اى جيه ميوج

972 - دودز للدعاية والعلن Dudes Advertising شركة سبق قيدها برقم     188663 قيدت فى 

15-06-2022 برقم ايداع    38065وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

مكتب رقم 2 بالدور الثاني بالعقار 36 شارع المام على ميدان السماعيلية

973 - برجين لدارة المنشآت السياحية شركة سبق قيدها برقم     188946 قيدت فى 21-06-2022 برقم ايداع    

39442وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الكائن في محل بالدور الرضي - 

SAKURA بالعقار رقم 145 شارع عمر بن الخطاب - مصر الجديدة -مطعم ساكورا

974 - كريم احمد على منصور و شريكه شركة سبق قيدها برقم     190118 قيدت فى 19-07-2022 برقم 

ايداع    44842وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 104 ش 

الثوره شقة 10 - الدور الثالث -

975 - الفنان للتطوير الزراعى شركة سبق قيدها برقم     191981 قيدت فى 25-08-2022 برقم ايداع    

53601وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية 20 شارع على الطورى
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976 - احمد عبدالدايم لصناعة المنسوجات والستيراد شركة سبق قيدها برقم     194369 قيدت فى 

29-09-2022 برقم ايداع    63182وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان - قطعة 9 أ - بلوك 22005 - المنطقة الصناعية ب - العبور

977 - كيو ام فيتQ M Vet شركة سبق قيدها برقم     195665 قيدت فى 20-10-2022 برقم ايداع    

69062وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان - 320 شارع ابن 

سينا - المنصورة - الدقهلية وبذلك ينقل القيد

978 - ايه دى كونسلتنت للحلول الهندسية AD Consultant Engineering Solutions شركة سبق قيدها 

برقم     197362 قيدت فى 17-11-2022 برقم ايداع    76690وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة )38( شارع مصطفى النحاس – الدور الثالث- شقة )7( .

979 - الباتروس لدارة المنشات السياحية والفندقية شركة سبق قيدها برقم     197457 قيدت فى 

20-11-2022 برقم ايداع    77110وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : مكتب رقم 2 الدور الخامس - 33 أحمد تيسير - كلية البنات - أرض الجولف - مدينة نصر

980 - اندماج الشركةالمصريةالبلجيكية للمصاعد والمونيوم ))ايجيبل (( فى الشركة المصرية البلجيكية لنظمة 

البواب والشبابيك )ايجيبل العالمية ( شركة سبق قيدها برقم     669 قيدت فى 10-03-1996 برقم ايداع    

104وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان - القطعة رقم 1 / 2 - 

A1 جزء جنوبى - عنبر 5 , 6 - المنطقة الصناعية

981 - ميدل ايسترن للصناعات الكيماويه والمنظفات بيوكلينا M.C.I.D ش م م شركة سبق قيدها برقم     

1684 قيدت فى 04-11-1999 برقم ايداع    857وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : 53 شارع نخله المطيعى الدور الثاني عشر شقه 3 ميدان تريومف

982 - الماسه للتاجير ومعالجه المياه شركة سبق قيدها برقم     1865 قيدت فى 12-11-1998 برقم ايداع    

5416وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 14 ش محمد فريد 

أبو حديد – امتداد الطيران – الحى السابع – مدينة نصر

983 - شركه ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس شركة سبق قيدها برقم     4145 قيدت فى 1999-11-10 

برقم ايداع    6189وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع 

للشركة الكائن في رقم 1 مصطفى فهمي متفرع من ميدان جليم - السكندرية

984 - الرعاية لنتاج مهمات المستشفيات والفنادق )كير( شركة سبق قيدها برقم     4680 قيدت فى 

17-08-2003 برقم ايداع    906وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان :  6 ش الدكتور الشيمى – بلوك43 – المنطقة العاشرة خدمات –

985 - مكسيم لداره المنشات السياحيه شركة سبق قيدها برقم     12837 قيدت فى 16-03-2005 برقم ايداع    

1000068وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع

986 - بريجو للغذية prego شركة سبق قيدها برقم     22595 قيدت فى 11-02-2007 برقم ايداع    

2358وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع -  مطعم بالمحل 

الكائن بالقطعه رقم 17 بلوك )م87( الشطر الثالث عشر بمدينة زهراء المعادي

987 - جلفانو ستيل ش م م شركة سبق قيدها برقم     30090 قيدت فى 31-01-2008 برقم ايداع    2175

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1شارع 4

988 - شركة الهلى للتسويق العقارى والستشارات "استس " شركة سبق قيدها برقم     32565 قيدت فى 

25-12-1997 برقم ايداع    7084وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان  39 شارع قصر النيل - عابدين
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989 - شركة النول ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     34448 قيدت فى 31-08-2008 برقم ايداع    19089

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان -  الجونة - المارينا 

Mb2 -3la ابو تيج محل رقم

990 - علء الدين عادل الزهرى وشركاه شركة سبق قيدها برقم     42038 قيدت فى 04-11-2009 برقم 

ايداع    22295وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / القطعة رقم 

161/160 بالمنطقة الصناعية الثانية

991 - الزايد للصناعات المعدنيه - ALZAYED FOR METAL INDUSTRIES شركة سبق قيدها برقم     

67777 قيدت فى 28-07-2013 برقم ايداع    16576وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية إلغاء فرع الشركه الكائن بالعنوان الدور الرضى فضاء ومبنى إدارى دورين بمنطقة أبيس 

الثانيه – قسم الرمل ثانى

992 - الحصاد للتجارة العامه  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     71607 قيدت فى 10-02-2014 برقم ايداع    

3322وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل مقر المركز الرئيسي للشركة 

ليصبح بالعنوان 17 شارع احمد حشمت – الزمالك - وبذلك يتم اغلق الفرع بنفس العنوان

993 - ايهاب صلح الدين محمد سعد و شريكته شركة سبق قيدها برقم     73297 قيدت فى 2014-04-17 

برقم ايداع    9561وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان :وحدة 

224 الدور الثانى فوق الرضى برج واحد مشروع ستى ستار - الحى العاشر - 6 اكتوبر

994 - موسي سيد علي وشريكة شركة سبق قيدها برقم     74681 قيدت فى 18-06-2014 برقم ايداع    

15087وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : القطعة رقم 58 

بناحية عرب ابو ساعد - الصف

995 - شركة ريتش للدعاية و العلن و التوريدات شركة سبق قيدها برقم     74963 قيدت فى 2014-07-01 

برقم ايداع    15881وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 36 

شارع بهجت علي - الشقة رقم 2 - الدور الرضي علوي

996 - محمد ماهر رضا الشعار و شريكه شركة سبق قيدها برقم     75050 قيدت فى 07-07-2014 برقم 

ايداع    16307وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - القطعة 

رقم 135 بالمنطقة الصناعية الحرفية غرب - مدينة بدر

997 - شركة ترونيك E للدوات المنزلية شركة سبق قيدها برقم     86223 قيدت فى 14-09-2015 برقم 

ايداع    25892وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المحل رقم 

)GOO8-GOO7( بالمجمع التجاري مول العرب مدينة 6 اكتوبر

998 - شركة ترونيك E للدوات المنزلية شركة سبق قيدها برقم     86223 قيدت فى 14-09-2015 برقم 

ايداع    25892وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة رقم )2-080( 

بالطابق الثاني بمبنى كايرو فيستفال سيتي مول - القاهرة الجديدة

999 - شركة ترونيك E للدوات المنزلية شركة سبق قيدها برقم     86223 قيدت فى 14-09-2015 برقم 

 )LP11( ايداع    25892وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الوحدة رقم

بالطابق الرضي بمول سيتي سنتر السكندرية

1000 - شركة ترونيك E للدوات المنزلية شركة سبق قيدها برقم     86223 قيدت فى 14-09-2015 برقم 

ايداع    25892وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة غلق فرع : 8 شارع 

وزارة الزراعة - الدقي

1001 - براند فوليو Brand Folio شركة سبق قيدها برقم     90611 قيدت فى 13-03-2022 برقم ايداع    

15694وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

Page 666 of 1616 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

1002 - براند فوليو Brand Folio شركة سبق قيدها برقم     90611 قيدت فى 25-09-2018 برقم ايداع    

1757932وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

1003 - براند فوليو Brand Folio شركة سبق قيدها برقم     90611 قيدت فى 25-02-2020 برقم ايداع    

9231وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

1004 - براند فوليو Brand Folio شركة سبق قيدها برقم     90611 قيدت فى 25-09-2018 برقم ايداع    

1757933وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

1005 - سفكار ايجيبت لصناعات التبريد و التكييف شركة سبق قيدها برقم     91204 قيدت فى 2016-02-29 

برقم ايداع    6734وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 عمارات الشرارة - 

شارع حسن المأمون - مدينة نصر

1006 - روبور للخدمات الصناعية  ROBUR Industry Service )LLC( شركة سبق قيدها برقم     

93207 قيدت فى 04-05-2016 برقم ايداع    14352وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان : الوحدة رقم )4( بالدور الرابع فوق الرضي برج رقم )4( بالمشروع المقام علي 

القطعة 3-49 بالمحور المركزي الكائن بالسادس من أكتوبر

1007 - محمد رجب محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     94757 قيدت فى 23-06-2016 برقم 

ايداع    19976وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل تجاري بالدور 

الرضي بالعقار رقم 5/1 تنظيم شارع مصطفى فهمي باشا - ناحية جليم - قسم الرمل

1008 - إيت العقارية Eight Real Estate  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     104874 قيدت فى 

24-04-2017 برقم ايداع    14924وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح الفرع / الوحدة 8s بالدور الثانى - بالمكتب الدارى الكائن فى قطعة 10 ا بمنطقة المستثمرين - بمول كلود 

ناين ) cloud nine ( - التجمع الول - قسم ثان

1009 - ابراهيم جلل فايد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     105488 قيدت فى 11-05-2017 برقم ايداع    

17035وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع - قطعه رقم 34 / 

35 بلوك 4 جنوب المنطقة الصناعيه الثالثه برج العرب اسكندريه مصنع ) سي بي فود (

1010 - بعد التعديل اسم الشركة هو : اوريون فالى لتكنولوجيا المعلومات Orion Valley شركة سبق قيدها 

برقم     106993 قيدت فى 21-06-2017 برقم ايداع    22585وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 73 ش ابو داوود الظاهرى - مدينة نصر - الدور العاشر - شقة 

20

1011 - اليت نتورك للشبكات وتكنولوجيا المعلومات Elite Networks شركة سبق قيدها برقم     109111 

قيدت فى 07-04-2022 برقم ايداع    21909وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة الغاء فرع -  29 شارع محور الشهيد محمد على فهمى - الحى العاشر - مدينة نصر او ل- القاهرة

1012 - لؤلؤة كليوباترا للتنمية السياحية شركة سبق قيدها برقم     109198 قيدت فى 28-08-2017 برقم 

ايداع    31673وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع / 9 

ميدان عرابى - برج المراء الدارى - المنشية

1013 - لؤلؤة كليوباترا للتنمية السياحية شركة سبق قيدها برقم     109198 قيدت فى 28-08-2017 برقم 

ايداع    31673وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد تعديل العنوان : 

شمال قريه المنيرة - الواحات الخارجه

1014 - لؤلؤة كليوباترا للتنمية السياحية شركة سبق قيدها برقم     109198 قيدت فى 28-08-2017 برقم 

ايداع    31673وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى الجديد الغاء الفرع شمال 

قريه المنيرة - الواحات الخارجه
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1015 - سيتى كوتون لصناعة المنتجات القطنية CITY COTTON TEXTILE شركة سبق قيدها برقم     

111468 قيدت فى 26-10-2017 برقم ايداع    40499وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القليوبية تعديل العنوان - القطعه رقم 142 بلوك ) ب & ج ( البدورم والرضى والدور الول والثاني 

منطقه الصناعات الصغيره مدينه العبور -

Trust for construction and  ) 1016 - شركه ثقه للتشيد والبناء والمقاولت العموميه.)ش . ذ . م .م

general contraction شركة سبق قيدها برقم     116423 قيدت فى 31-01-2018 برقم ايداع    5059

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 85 ش الطيران - ميدان 

رابعة - مدينة نصر اول

1017 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر 

افتتاح فرع الشركة الكائن في الدور الول علوي والبالغ مساحته 200م في العقار الكائن بشارع سعد زغلول )

المحطة( - امام مول المحطة

1018 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الدور الثاني علوي والبالغ مساحتها 240م في العقار الكائن بشارع كورنيش النيل - بجوار عمارة شيرينكو 

للدوات الصحية - قرية الجلتمه - مركز منشأة القناطر

1019 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الدور 

الول علوي والبالغ مساحته 230م بالعقار الكائن بشارع المحطة - أعلى فرع اتصالت بجوار فرع امان للخدمات 

المالية

1020 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الدور 

الول علوي والبالغ مساحته 240م بالعقار الكائن بشارع السويقة - امام الكوبري الجديد - حجازه قبلى

1044 - التجار العرب للملبس و الحذية شركة سبق قيدها برقم     164627 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    16527وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة محل رقم 1 - عقار رقم 

30 - شارع غزة - العجوزة

1021 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقة 

اداري بالدور الثاني متكرر والبالغ مساحتها 208م بالعقار الكائن بشارع المحور المركزي - سنتر الفيروز - دور 

تاني متكرر البرج الشرقي - مدينة 6 اكتوبر

1022 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الفيوم محل 

بالدور الرضي بمساحة 40 ومحل بالدور الول علوي بمساحو 170م الكائن شارع المدارس قسم شرطة المرافق 

- طامية

1023 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة دور 

الميزانين بالعقار 48 شارع الجيزة

1024 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

الدور الول علوي على شقتين مناصفة بمساحة 200متر ومحل بالدور الرضي بمساحة 12م الكائن بشارع 

الجلء - بجوار بنك السكندرية الجديد - البداري
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1025 - عبيده محمد زاهر وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     121020 قيدت فى 14-05-2018 برقم ايداع    

21491وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 13 ش الشيخ 

فارس - القلج البلد - الخانكة

1026 - عبيده محمد زاهر وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     121020 قيدت فى 14-05-2018 برقم ايداع    

21491وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية تعديل عنوان  الفرع المنطقة 

التاسعة - قطعة رقم 6 ضمن 200 - المنطقة الصناعية - بساتين السماعيلية - مركز بلبيس -

1027 - شركة ثروة للتأمين SARWA INSURANCE COMPANY شركة سبق قيدها برقم     

122475 قيدت فى 27-06-2018 برقم ايداع    27818وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الغربية افتتاح فرع بالعنوان / الدور الول - برج الستاذ - شارع الجيش - طنطا

1028 - تشيه رامو لداره المطاعم و المنشأت السياحيه شركة سبق قيدها برقم     122768 قيدت فى 

09-07-2018 برقم ايداع    29162وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان: 91 ش الميرغني – ارض الجولف – مدينة نصر – القاهرة

1029 - تشيه رامو لداره المطاعم و المنشأت السياحيه شركة سبق قيدها برقم     122768 قيدت فى 

09-07-2018 برقم ايداع    29162وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع : المحل رقم F&B7 الكائن بمشروع PLATZ والكائن في المدينه الرياضيه لشركه بتروسبورت 

بشارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بالقاهره الجديده

1030 - تشيه رامو لداره المطاعم و المنشأت السياحيه شركة سبق قيدها برقم     122768 قيدت فى 

09-07-2018 برقم ايداع    29162وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع شقه بالدور الرضي بالعقار رقم 84 شارع المرغني - مصر الجديده -

1031 - بى . أس . جى للستثمار B . S .G شركة سبق قيدها برقم     130665 قيدت فى 2019-01-29 

برقم ايداع    4194وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع بالعنوان / 

Daily Dose 33 ش ابو الفدا - الزمالك - باسم دايلي دوز

1032 - سكاى ابرون SKY APRON شركة سبق قيدها برقم     140714 قيدت فى 09-10-2019 برقم 

ايداع    42237وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

وحدة ادارية بالدور 12 – عمارة رقم 4 شارع 151

1033 - ملومود للدارة و الستثمار Mellowmood For Management and Investment شركة 

سبق قيدها برقم     156132 قيدت فى 26-10-2020 برقم ايداع    38720وفى تاريخ  21-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع : مطعم دار شاوما الكائن بالوحدة رقم A /13  يمين وصلة 

دهشور الشمالية للقادم من ميدان جهينه ومتجه لبوابات تحصيل رسوم السيارات لطريق القاهرة السكندرية 

الصحراوي وتحديدا بين كل من مدخل زايد رقم 3 ومدخل زايد رقم 4 ) الملصق لمدخل 4 ( الواقعة داخل 

الحدود الدارية لجهاز مدينة الشيخ زايد التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

1034 - ملومود للدارة و الستثمار Mellowmood For Management and Investment شركة 

سبق قيدها برقم     156132 قيدت فى 26-10-2020 برقم ايداع    38720وفى تاريخ  21-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : المطبخ الكائن في الحي الثالث المجاورة الثالثه عمارة 12 

محل 4 الشيخ زايد الجيزة  ليصبح مطعم دار شاورما

1035 - ملومود للدارة و الستثمار Mellowmood For Management and Investment شركة 

سبق قيدها برقم     156132 قيدت فى 26-10-2020 برقم ايداع    38720وفى تاريخ  21-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : الدور الرابع رقم  c1/)  4 - 3 ( مبني رقم 3 بمشروع 

البوليجون بسوديك ويست بيفر لي هيلز - بالشيخ زايد

1036 - ملومود للدارة و الستثمار شركة سبق قيدها برقم     156132 قيدت فى 20-09-2021 برقم ايداع    

43900وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع
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1037 - الستثمار والصول العقارية شركة سبق قيدها برقم     158125 قيدت فى 07-12-2020 برقم ايداع    

46095وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع : 9 ش الموسيقار على 

اسماعيل -

1038 - تعديل اسم الشركة ليصبح / البدرى جروب للتوزيع EL Badry Group For Distribution شركة 

ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     160547 قيدت فى 20-01-2021 برقم ايداع    3047وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان بلوك رقم 2 - القطعة 15 - المنطقة الصناعية 

بالعلقى

1039 - الريم للستشارات الدارية والمالية شركة سبق قيدها برقم     161345 قيدت فى 07-02-2021 برقم 

ايداع    5785وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان - شقتين 

الدور السابع العلوى والثامن العلوى - برج ) 1 ( ابراج اعمار بلزا - اخر كورنيش الستاد

1040 - ريهام رفعت لدارة المشروعات - Reham Refaat co شركة سبق قيدها برقم     164105 قيدت 

فى 28-03-2021 برقم ايداع    14735وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 3047 كورنيش المعراج -

1041 - التجار العرب للملبس و الحذية شركة سبق قيدها برقم     164627 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    16527وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 16 - شارع 

الفريق محمد ابراهيم متفرع من شارع كابول - مدينة نصر

1042 - التجار العرب للملبس و الحذية شركة سبق قيدها برقم     164627 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    16527وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية برج الحمد - خلف معهد 

التكنولوجيا امام المخابرات العامة - بنها الجديدة

1043 - التجار العرب للملبس و الحذية شركة سبق قيدها برقم     164627 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    16527وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد عقار رقم 11 - شارع 

الجمهورية - امام برج الخليج - بجوار بنك مصر

1045 - التجار العرب للملبس و الحذية شركة سبق قيدها برقم     164627 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    16527وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط عقار رقم 13 - شارع 

صلح الدين اليوبي - برج النساجون الشرقيون

1046 - التجار العرب للملبس و الحذية شركة سبق قيدها برقم     164627 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    16527وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ عقار برج النجار دور 

ارضي 6 محلت - شارع الجمهورية

1047 - التجار العرب للملبس و الحذية شركة سبق قيدها برقم     164627 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    16527وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عقار رقم 3 - شارع 

عمر بن الخطاب - المحلة الكبرى

1048 - التجار العرب للملبس و الحذية شركة سبق قيدها برقم     164627 قيدت فى 07-04-2021 برقم 

ايداع    16527وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف عقار عمارة سيجال - 

شارع بورسعيد

1049 - جمنزيوم للنشطة الرياضية شركة سبق قيدها برقم     165851 قيدت فى 09-05-2021 برقم ايداع    

21068وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / الوحدة رقم 

TH01-P02-03-01 بالدور الثالث - مول MAR.V الكائن بقطعة 33 المستثمرين الشمالية - ليله كومبوند - 

التجمع الول
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1050 - جمنزيوم للنشطة الرياضية شركة سبق قيدها برقم     165851 قيدت فى 09-05-2021 برقم ايداع    

21068وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع / الوحدة رقم 

F01-P05-01 - بالدور الول - مول MAR.V الكائن بقطعة 33 المستثمرين الشمالية - ليله كومبوند - التجمع 

الول

1051 - بينار سيستمز للبرمجيات Bynar Systems  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     167972 قيدت فى 

27-06-2021 برقم ايداع    29092وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 5 ش التحرير - مساكن شيراتون

1052 - امبر العالمية لتجارة الجهزة المنزلية شركة سبق قيدها برقم     172217 قيدت فى 2021-09-12 

برقم ايداع    42424وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان محل 101 ش ابطال 

التحرير اول اسوان

 CALIPH CONSTRUCTION    ) 1053 - كالف كونستركشن للمشروعات الهندسية المتكاملة )هوك

شركة سبق قيدها برقم     173334 قيدت فى 30-09-2021 برقم ايداع    46067وفى تاريخ  2022-12-21   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 9 عمارات شركة جابكو للبترول - الدور الول - 

المعادى الجديدة

1054 - بركات مصر لتجارة وسائل النقل شركة سبق قيدها برقم     175459 قيدت فى 08-11-2021 برقم 

ايداع    52999وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة رقم )5( بلوك رقم 

)005( كود المرحلة )520( بمنطقة الكرافت زوون -المنطقة الحرفية التجارية - الكائنة بمدينة مدينتي - القاهرة 

الجديدة

1055 - أبو العل فاشون جروب )إبراهيم علي إبراهيم وشركاه( شركة سبق قيدها برقم     175761 قيدت فى 

14-11-2021 برقم ايداع    54061وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

تعديل العنوان :  شقة 404 - عقار رقم 20 - مشروع كومبوند حياة تاون - العبور

1056 - الشركه المصريه البلجيكيه لنظمه البواب والشبابيك )ايجيبل العالميه( شركة سبق قيدها برقم     

176162 قيدت فى 17-11-2021 برقم ايداع    55302وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

A1 محافظة الشرقية تعديل العنوان - القطعة رقم 1 / 2 - جزء جنوبى - عنبر 5 , 6 - المنطقة الصناعية

1057 - تى ايه اس للتكنولوجيا T A S TECHNOLOGIES شركة سبق قيدها برقم     176652 قيدت فى 

25-11-2021 برقم ايداع    56752وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  5 شارع الصومال _ هليوبوليس

1058 - أوربن لينز للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     177176 قيدت فى 05-12-2021 برقم ايداع    

58396وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعة رقم MU3-29 بمنطقة 

الداون تاون - العاصمة الدارية

1059 - اسبريسو جيت للتجارة Espresso Gate شركة سبق قيدها برقم     177194 قيدت فى 

05-12-2021 برقم ايداع    58594وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - غرفة )n5( الكائنة بالعنوان 43 شارع سوريا الرئيسي – الدور السابع – المهندسين – الجيزة . 

وبذلك ينقل القيد الى استثمار اكتوبر

1060 - هايزر كاس Haizar Kass شركة سبق قيدها برقم     177983 قيدت فى 16-12-2021 برقم ايداع    

61083وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه بالدور الراضي بالعقار رقم 

47 محمود مغربي

1061 - الكوتش تكنولوجيز Elcoach Technologies شركة سبق قيدها برقم     179067 قيدت فى 

04-01-2022 برقم ايداع    667وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان : 40 ش على امين ـ امتداد مصطفي النحاس - م نصر
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1062 - المسار الرقمى Digital Path شركة سبق قيدها برقم     179485 قيدت فى 12-01-2022 برقم 

ايداع    2115وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 4 

- الدور الول علوى - العقار رقم 9 - ش اسماعيل القبانى - مدينة نصر اول

1063 - كتالوجز للتكنولوجيا catalogz شركة سبق قيدها برقم     181436 قيدت فى 17-02-2022 برقم 

ايداع    9967وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عمارة 15 

د - التسعين الجنوبى - كمبوند المصراوية - التجمع الخامس

1064 - كومرشل سكوير للخدمات التسويقية Commercial Square شركة سبق قيدها برقم     182790 

قيدت فى 07-03-2022 برقم ايداع    14444وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان - وحدة ادارية رقم L242 - مشروع اليجنترى مول - المقام على قطعة الرض رقم ) 3 أ ( 

- التجمع الخامس

1065 - شاذلى للتسويق العقارى Shazly For Real Estate Marketing شركة سبق قيدها برقم     

183780 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع    19140وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - مكتب ) R04 ( الكائن بالطابق الرابع من العقار رقم 86 - ش عباس العقاد - 

مدينة نصر اول

RITTAL ELECTRICAL AND IT  1066 - ريتال للنظمة الكهربائية و تقنية المعلومات ش.ذ.م.م

SYSTEMS LLC شركة سبق قيدها برقم     190730 قيدت فى 02-08-2022 برقم ايداع    47679وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الوحدة رقم 9 الشقة رقم 939 

- الدور التاسع عمارة اليموبيليا - 26 ) أ ( - شارع شريف باشا – قسم عابدين -

1067 - محمود خلف ميدكال للتوريدات شركة سبق قيدها برقم     192328 قيدت فى 31-08-2022 برقم 

ايداع    55130وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 28 ش 

مكرم عبيد - مدينة نصر اول

Advance experts for communications and  1068 - خبراء التقدم للتصالت وتقنية المعلومات

information technology شركة سبق قيدها برقم     193978 قيدت فى 22-09-2022 برقم ايداع    

61476وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 17 ش احمد 

الزمر - الدور الثالث

1069 - سيجما مودرن للهندسة     sigma modern engineering شركة سبق قيدها برقم     199731 

قيدت فى 12-06-2022 برقم ايداع    5692وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية وحدة مصنع بقطعة ارض 18 بلوك c4  منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة مجمع cpc  للتطوير 

الصناعي

1070 - اكسيلى سوليوشنز شركة سبق قيدها برقم     199737 قيدت فى 08-12-2022 برقم ايداع    13671

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه 11بالدور الخامس بالعقار رقم 37 

شارع مصطفي النحاس ـ مدينه نصر اول

1071 - عبدالقادرمحمد عبدالقادر وشركاه شركة سبق قيدها برقم     199890 قيدت فى 22-06-2020 برقم 

ايداع    25039وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط :

 الوحدة رقم 218 بالمنطقة الصناعية المطورين - وبذلك يتم نقل القيد

1072 - نيفكس للستثمار الزراعى والتصدير شركة سبق قيدها برقم     3062 قيدت فى 28-08-2001 برقم 

ايداع    731وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : القطع رقم 

6 ,7 ,16 , 17  بلوك 20002 - المتداد الغربى - مدينه العبور
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1073 - شركه نيو دريم باك لصناعه الدوبلكس ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     5952 قيدت فى 

03-05-2004 برقم ايداع    582وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

عنوان الفرع ليصبح مدينه 6 اكتوبر الجديده - المنطقه الصناعيه الولى - القطعه 327

1074 - العالمية للصناعات المتطورة ) ايه جى اى (  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6044 قيدت فى 

30-05-2004 برقم ايداع    756وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة القطعة 

رقم T7 بالقطعة رقم 4 بالتوسعات الشمالية للمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر

1075 - العالمية للصناعات المتطورة ) ايه جى اى (  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6044 قيدت فى 

30-05-2004 برقم ايداع    756وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان : المنطقة الصناعية الولى - قطعه رقم 43 - مدينة 6 أكتوبر

1076 - شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية شركة سبق قيدها برقم     11598 قيدت فى 

21-07-2004 برقم ايداع    5337وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل العنوان : قرية ذهبية – الكائنة بتقسيم المركز السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الحمر

1077 - شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية شركة سبق قيدها برقم     11598 قيدت فى 

13-10-2005 برقم ايداع    14425وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل العنوان : قرية ذهبية – الكائنة بتقسيم المركز السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الحمر

1078 - شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية شركة سبق قيدها برقم     11598 قيدت فى 

31-10-2010 برقم ايداع    23610وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل العنوان : قرية ذهبية – الكائنة بتقسيم المركز السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الحمر

1079 - شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية شركة سبق قيدها برقم     11598 قيدت فى 

22-09-2019 برقم ايداع    39420وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل العنوان : قرية ذهبية – الكائنة بتقسيم المركز السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الحمر

1080 - شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية شركة سبق قيدها برقم     11598 قيدت فى 

28-11-2004 برقم ايداع    9912وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل العنوان : قرية ذهبية – الكائنة بتقسيم المركز السياحي بمدينة الغردقة – محافظة البحر الحمر

1081 - فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية "مطاعم بابا جونز" شركة سبق قيدها برقم     18301 

قيدت فى 30-03-2006 برقم ايداع    4256وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الغربية المحل بالدور الرضي شارع  الشراف امتداد شارع محب - ثاني طنطا )مطاعم بابا جونز(

1082 - خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     25004 قيدت فى 

04-06-2007 برقم ايداع    10665وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا شقة 

بالدور الرضي والكائنة بجوار البنك الزراعي -  قرية دمشير

1083 - خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     25004 قيدت فى 

04-06-2007 برقم ايداع    10665وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

شقة بالدور الول علوي الكائن بشارع احمد عبدالعزيز - امام موقف مصر - مدينة طوخ

1084 - خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     25004 قيدت فى 

04-06-2007 برقم ايداع    10665وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية 

محل بالدور الرضي بالعقار الكائن بشارع اسفل طراد النيل - بجوار محطة المياه والضرائب العقارية - خلف 

سنترال كفر شكر - حوض الدمية 2

1085 - خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     25004 قيدت فى 

04-06-2007 برقم ايداع    10665وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا شقة 

بالدور الرضي الكائنة بالشارع العمومي بالمنشية - قرية قلوصنا - مركز مطاي
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1086 - خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     25004 قيدت فى 

04-06-2007 برقم ايداع    10665وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا شقة 

بالدور الرضي والكائنة بجوار الوحدة المحلية - قرية ابو عزيز - مركز مطاي

1087 - خدمات المشاريع المتناهيه الصغر )ريفى( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     25004 قيدت فى 

04-06-2007 برقم ايداع    10665وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

محل بالدور الرضي وشقة بالدور الول بالعقار الكائن بوحدة العصايد - منشأة القاسم - مركز ديرب نجم

1088 - بى بى مصر راس البر بي في Bp Egypt Raselbar BV شركة سبق قيدها برقم     31676 قيدت 

فى 20-09-1997 برقم ايداع    4936وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تصحيح الخطأ المادى الوارد بعنوان فرع الشركة بمصر ليصبح : المبنى الدارى بقطعة الرض رقم 28 - 

القطاع الول - مركز المدينة - مدينة القاهرة الجديدة

1089 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 20-11-2012 برقم ايداع    24291وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

1090 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 20-11-2012 برقم ايداع    24290وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

1091 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 20-11-2012 برقم ايداع    24289وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

1092 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

Bull and ( تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع : تحت اسم بول اند بير

Bear  ( فى الطابق الرضى والميزانين ) ب ( بالعقار 34 , 36 من شارع جزيرة العرب -

1093 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع :20 شارع جزيرة العرب 

المهندسين قسم العجوزة - الجيزة ستراديفاريوس

1094 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : فرع باسم اوترك - الكائن مقره 

بالوحدة رقم 3161 بالمركز لتجارى سيتى سنتر شارع عمر بن الخطاب-

1095 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : الوحدة رقم 211 بالمركز 

التجاري سيتي ستارز - ش عمر بن الخطاب - ) باسم اويشو (

1096 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع : الوحدات رقم 224 / 225 

بالمركز التجاري سيتي ستارز - ش عمر بن الخطاب - ) باسم زارا هوم (

1097 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع للشركة بالوحدات رقم 

)R21-R11A-264( BERSHKA بالطابق الول التجاري والكائن بالمركز التجاري الترفيهي - ستارز سنتر 

- امتداد شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر

1098 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     34154 قيدت فى 13-08-2008 برقم ايداع    17891وفى 

 Bershka ( تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع : تحت اسم بيرشكا

( فى الطابق الرضى والميزانين ) أ ( بالعقار 34 , 36 من شارع جزيرة العرب -
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1099 - توماس لنقل المنتجات البترولية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     37527 قيدت فى 2009-03-08 

برقم ايداع    4809وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسوان حوض المليصة رقم 

18 - قرية الجعافرة - بالبر الشرقي بمركز دراو

1100 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     37646 قيدت فى 16-03-2009 برقم ايداع    5290وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع

1101 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     37646 قيدت فى 19-11-2012 برقم ايداع    24097وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع

1102 - ازديج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     37646 قيدت فى 16-03-2009 برقم ايداع    5291وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع

1103 - برايت بيو مديكال للصناعات الدوائية Bright Bio Medical B.B.M ش م م شركة سبق قيدها برقم     

46358 قيدت فى 13-06-2010 برقم ايداع    13324وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الوحدة 11 بالدور الول إدارة عمارة 304 القطعة رقم 44 / 2 / 1 المحور المركزي

1104 - وليد فتحى حامد زين الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     52237 قيدت فى 07-06-2011 برقم 

ايداع    9935وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ افتتاح الفرع / 50 ا 

شارع دكتور يس عبد الغفار - الدور الثانى

1105 - وليد فتحى حامد زين الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     52237 قيدت فى 07-06-2011 برقم 

ايداع    9935وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح الفرع / شارع 

الجمهورية امام بوابة الجامعة الرئيسية الدور الرابع

1106 - وليد فتحى حامد زين الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     52237 قيدت فى 07-06-2011 برقم 

ايداع    9935وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع / 22 

شارع امين فكرى ادارى العطارين الدور الول علوى

1107 - وليد فتحى حامد زين الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     52237 قيدت فى 07-06-2011 برقم 

ايداع    9935وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع / 237 

شارع جمال عبد الناصر تقاطع خليل حماده سيدى بشر بحرى - الدور الثانى علوى بعد الرضى

1108 - وليد فتحى حامد زين الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     52237 قيدت فى 07-06-2011 برقم 

ايداع    9935وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع / 37 

شارع ميدان فيكتور عمانويل برج الزهراء الدور الثانى علوى اعلى حلوانى لبور عمارات القضاه - سموحة

1109 - وليد فتحى حامد زين الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     52237 قيدت فى 07-06-2011 برقم 

ايداع    9935وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع / شارع 

اسكندرية مطروح - الهانوفيل برج الندا الدور الثالث علوى بجوار مشويات ابو رواية

1110 - وليد فتحى حامد زين الدين وشريكه شركة سبق قيدها برقم     52237 قيدت فى 07-06-2011 برقم 

ايداع    9935وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية الغاء فرع شارع 

الجمهورية رقم 99 قسم اول المنصوره - امام مستشفى المنصوره الجامعي - الدور الول

1111 - الخروج من مظلة القانون رقم 8 لسنة 1997 والتحول الي مظلة القانون رقم 159 لسنة1981 شركة 

سبق قيدها برقم     53500 قيدت فى 18-08-2011 برقم ايداع    15393وفى تاريخ  22-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة الدارية والتى تمثل جزء من مساحة الدور الول 

بعد الرضى - العقار الكائن فى 231 القطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس
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1112 - اس جى اس ايجيبت ليمتد ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     55190 قيدت فى 30-11-2011 برقم 

ايداع    22715وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعيين 

السيد / محمد  عيد محمد قنديل بدل من المهندس / عبد السلم عباس عبد السلم  قاسم  مديرا للفرع 

الكائن بالبرج رقم )2 ( بمشروع الياسمين – اسكان ضباط الشرطة -شارع صفية زغلول – كوم الدكة

1113 - اس جى اس ايجيبت ليمتد ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     55190 قيدت فى 30-11-2011 برقم 

ايداع    22715وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعيين 

السيد / محمد  عيد محمد قنديل بدل من المهندس / عبد السلم عباس عبد السلم  قاسم  مديرا للفرع 

الكائن بالعامرية الكائن  بالعقاررقم 764 / م قبلى الطريق الصحراوى – الكيلو 24– مرغم

1114 - شركة تاك فايف TAKE FIVE )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     60994 قيدت فى 

15-12-2013 برقم ايداع    26902وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

الغاء الفرع

1115 - ياسر أبو المكارم احمد على و شريكة شركة سبق قيدها برقم     72372 قيدت فى 12-03-2014 برقم 

ايداع    6095وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 4 ش 

المسجد - متفرع من ش عبد العظيم مسعود

1116 - اى للكهرباء و الطاقةE For Energy Electricity & Power شركة سبق قيدها برقم     78278 

قيدت فى 02-12-2014 برقم ايداع    29116وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح الفرع / F06&F07 بالم فيلى - مول تجارى The Lane على محور 26 يوليو الرئيسى

1117 - أنوبيس للحراسات  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79945 قيدت فى 03-02-2015 برقم ايداع    

2951وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : مكتب ادارى رقم 1 

الدور الثالث ادارى عمارة 2 بلوك 1 بالقطعة 1 / 14ب - المحور المركزى بجوار البنك العربى – 6 أكتوبر

1118 - ريادة تك للتجارة RYADAH TECH FOR TRADE شركة سبق قيدها برقم     89458 قيدت فى 

05-01-2016 برقم ايداع    464وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 47 

شارع حلمى حسن على - شقه 2 - الحى الثامن

1119 - إليت إنتريورز ELITE INTERIORS شركة سبق قيدها برقم     91734 قيدت فى 2016-03-16 

برقم ايداع    8911وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان  

غرفة بالوحدة رقم 6 بالدور الثاني بلوك 23 مساكن

1120 - العاصمة الدارية للتنمية العمرانية شركة سبق قيدها برقم     92903 قيدت فى 21-04-2016 برقم 

ايداع    13397وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : مبنى رقم 

3A/ L2  بالحى الحكومى - بالعاصمة الدارية الجديدة

1121 - بروفشنال جروب                     Professional Group شركة سبق قيدها برقم     93211 

قيدت فى 04-05-2016 برقم ايداع    14356وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل العنوان : الدور الول - قطعه 170 د – المنطقة الصناعية – شمال طريق القطامية – العين السخنة 

– التجمع الثالث – القاهرة الجديدة

1122 - برفورملى لتطوير البرمجيات Performly شركة سبق قيدها برقم     94166 قيدت فى 

02-06-2016 برقم ايداع    17790وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -22 شارع الشريفة دينا, الدور الثاني - المعادي, محافظة القاهرة.

1123 - هيلث كير بلس للتجارة العامة )ش.م.م( )health car plus ( شركة سبق قيدها برقم     97708 

قيدت فى 11-10-2016 برقم ايداع    30815وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع داخل النادي وادي دجلة فرع النخيل امام سبورت كافيه - التجمع الول
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1124 - هيلث كير بلس للتجارة العامة )ش.م.م( )health care plus ( شركة سبق قيدها برقم     97708 

قيدت فى 11-10-2016 برقم ايداع    30815وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع داخل النادي وادي دجلة فرع النخيل امام سبورت كافيه - التجمع الول

1125 - العزيزة تكس لتجارة القمشة ALAZIZA TEX  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     105094 قيدت 

فى 02-05-2017 برقم ايداع    15671وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل رقم )4( بالعقار رقم 96 شارع محمد ابراهيم - تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس - السلم

1126 - العزيزة تكس لتجارة القمشة ALAZIZA TEX  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     105094 قيدت 

فى 02-05-2017 برقم ايداع    15671وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

محل بالدور الرضي بالعقار رقم 115- شارع محمد ابراهيم - تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس - السلم

1127 - سيزارو فارما لمستحضرات التجميل CEZARO PHARMA FOR COSMETICS شركة سبق 

قيدها برقم     112668 قيدت فى 13-11-2017 برقم ايداع    44037وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : الشقة بالدور الرضي  بالفيل رقم 37 / 2005 كمبوند لفيد 

البستان التوسعات الشرقيه ـ 6 أكتوبر

1128 - الشركة المصرية للمدفوعات اللكترونية ) كاش كول CASH CALL ( شركة سبق قيدها برقم     

118559 قيدت فى 12-03-2018 برقم ايداع    12139وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - د / 7 - تقسيم اللسلكى - المعادى الجديدة

1129 - زد كولكشن للتجارة العامة شركة سبق قيدها برقم     124525 قيدت فى 29-08-2018 برقم ايداع    

36276وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية محل بالعقار رقم 12 شارع 

المتوكل

1130 - سى سيكريت هورجادا Sea Secrets Hurghada شركة سبق قيدها برقم     124652 قيدت فى 

03-09-2018 برقم ايداع    36818وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر تعديل العنوان - 5 شارع يوسف عفيفى – اخر الممشى - فندق سانت ماريا – اخر الممشى السياحى  – 

الغردقة – البحر الحمر

1131 - سى سيكريت هورجادا Sea Secrets Hurghada شركة سبق قيدها برقم     124652 قيدت فى 

03-09-2018 برقم ايداع    36818وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر اغلق الفرع - 5 شارع يوسف عفيفى – اخر الممشى - فندق سانت ماريا – اخر الممشى السياحى  – 

الغردقة – البحر الحمر

1132 - أى أم أس ريفوليوشن مصر للخدمات الرياضية   EMS Revolution Egypt شركة سبق قيدها برقم     

129020 قيدت فى 18-12-2018 برقم ايداع    53938وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع / قطعة رقم 88 الحي التاسع - مجاورة تانيه - الشيخ زايد

1133 - بيد نجد الزراعية BEED NAJD AGRICULTURE شركة سبق قيدها برقم     132809 قيدت 

فى 14-03-2019 برقم ايداع    12033وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الوادى 

الجديد قطعه الرض البالغ مساحتها 2666 فدان بمنطقة جنوب غرب قروين

1134 - بيد نجد الزراعية BEED NAJD AGRICULTURE شركة سبق قيدها برقم     132809 قيدت 

فى 14-03-2019 برقم ايداع    12033وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

1250 ش السنترال الحي الول

PFIZER BIOPHARMACEUTICALS  1135 - فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية

EGYPT LLC شركة سبق قيدها برقم     135147 قيدت فى 19-04-2022 برقم ايداع    24838وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع
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PFIZER BIOPHARMACEUTICALS  1136 - فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية

EGYPT LLC شركة سبق قيدها برقم     135147 قيدت فى 13-05-2019 برقم ايداع    20840وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الدور الخامس وثلث وحدات بالدور الرابع 

وحدات أرقام )1 و2 و3( في المبنى رقم 4 "بوديوم" داخل مدينة كايرو فيستيفال سيتي- التجمع الخامس

PFIZER BIOPHARMACEUTICALS  1137 - فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية

EGYPT LLC شركة سبق قيدها برقم     135147 قيدت فى 13-05-2019 برقم ايداع    20840وفى 

تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع : الدور الخامس وثلث وحدات 

بالدور الرابع ) وحدات ارقام 1 و 2 و3 ( فى المبنى رقم 4 بوديوم داخل مدينة كايروفيستيفال سيتى

MAR INTERNATIONAL FOR BUSINESS                1138 - ممار الدولية للحلول المتكاملة

SOLUTION شركة سبق قيدها برقم     137201 قيدت فى 09-07-2019 برقم ايداع    28452وفى تاريخ  

22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة رقم 13 - عقار رقم 99 شارع 

عمر بن الخطاب - قسم مصر الجديدة

1139 - صن رايز لداره الفنادق شركة سبق قيدها برقم     139236 قيدت فى 04-09-2019 برقم ايداع    

36660وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم الفندق بعنوان 

الفرع الكائن فندق اكوا جوى باى صن رايز- بتقسيم المركز السياحى - طريق الكورنيش- الممشى- بمدينة 

الغردقة- البحر الحمر - ليصبح : فندق صن رايز اكوا جوي - بتقسيم المركز السياحى - الممشى- بمدينة الغردقة

1140 - صن رايز لداره الفنادق شركة سبق قيدها برقم     139236 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع    

47703وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل اسم الفندق بعنوان 

الفرع الكائن فندق اكوا جوى باى صن رايز- بتقسيم المركز السياحى - طريق الكورنيش- الممشى- بمدينة 

الغردقة- البحر الحمر - ليصبح : فندق صن رايز اكوا جوي - بتقسيم المركز السياحى - الممشى- بمدينة الغردقة

1141 - ترافيك ماركت للتجارة والتوزيع Traffic Market Trading and Distribution شركة سبق 

قيدها برقم     142981 قيدت فى 27-11-2019 برقم ايداع    50334وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح الفرع / محطة وقود شل اوت القبارى الكائنه محور التعمير - التجاه 

المقابل لموقف هيئة النقل العام بالسكندرية - بجوار ادارة شرطة الحراسات الخاصة - القبارى

1142 - تيامو للملبس الجاهزه والتريكو TIAMO ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     143030 قيدت فى 

28-11-2019 برقم ايداع    50566وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

محل رقم )G049( مول طنطا المنطقة التجارية - مدينة طنطا

1143 - ابو حلب للمشروبات والمواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     148517 قيدت فى 2020-03-16 

برقم ايداع    12468وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح الفرع / 

الكائن فى محل رقم 625 عقار رقم 13 - سنتر الماسة - شارع سوق المدينة

1144 - أى تى بريدج للتجارة العامة IT BRIDGE شركة سبق قيدها برقم     152717 قيدت فى 

24-08-2020 برقم ايداع    27093وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 52 

شارع نهرو - شقه رقم 1 بالدور السابع علوي يمين السلم

1145 - الحمامة ترانسبورت El-HAMAMMA TRANSPORT شركة سبق قيدها برقم     155457 

قيدت فى 14-10-2020 برقم ايداع    36467وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة إلغاء الفرع الكائن مقرة بالعقار رقم 2 ش الجامع من متولى الشعراوى - المنيب

1146 - اشرفكو التجارية شركة سبق قيدها برقم     156279 قيدت فى 28-10-2020 برقم ايداع    39279

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة  رقم )6( مدخل رقم 

)3(عمارة رقم  81 ش الخليفه القاهر – الحي السادس – مدينة نصرثانى – القاهرة
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1147 - اشرفكو التجارية شركة سبق قيدها برقم     156279 قيدت فى 28-10-2020 برقم ايداع    39279

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية .

تعديل عنوان الفرع النتاجى  : القطعه رقم )187( بالمنطقة الصناعية A5 – العاشر من رمضان – الشرقية .

1148 - دى أتش أمز للتجارة DH Ms For Trading  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     156788 قيدت 

فى 08-11-2020 برقم ايداع    40996وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار رقم 74 - عمارات الفتح  - شقة رقم ) 2 (

1149 - المالك لتأجير الوحدات الدارية the owner شركة سبق قيدها برقم     156922 قيدت فى 

12-11-2020 برقم ايداع    41792وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل عنوان - شقه رقم )RP A2-7( - الدور السابع - الشطر الول - زهراء المعادي

1150 - خالد احمد اسماعيل النصاري وشريكة شركة سبق قيدها برقم     159065 قيدت فى 2020-12-21 

برقم ايداع    48896وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان 

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط :1 مجموعة 61 - الرحاب - القاهرة الجديدة -

1151 - بيك اند باك ماركت

PICK N PACK MARKET شركة سبق قيدها برقم     162392 قيدت فى 25-02-2021 برقم ايداع    

9225وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محلت 5,6,7 

بمجمع التسويق التعاونى تقاطع 7 مع احمد بدوى

1152 - بيك اند باك ماركت

PICK N PACK MARKET شركة سبق قيدها برقم     162392 قيدت فى 25-02-2021 برقم ايداع    

 CY3 9225وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح الفرع/ مبنى

الدور الرضى و المحدد بالرسم المرفق الكائن بمنطقة الهلل

1153 - شفاء لتكنولوجيا المعلومات chefaa for it  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     162933 قيدت فى 

07-03-2021 برقم ايداع    10898وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقه بالدور الول عقار رقم ) 86 أ ( شارع 260 الشطر الول المعادي الجديده

1154 - لكويزين للتجارة العامة La Cuisine شركة سبق قيدها برقم     163325 قيدت فى 2021-03-14 

برقم ايداع    12125وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع / خلف 

حمام السباحة القديم رقم 1 امام السلم المؤدى الى تراس المبنى الجتماعى بنادى مدينة 6 اكتوبر الرياضى - الحى 

السابع امام جهاز المدينة

Drive Finance and Non-Banking 1155 - درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش م م

Services Co S.A.E شركة سبق قيدها برقم     164123 قيدت فى 28-03-2021 برقم ايداع    14776

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع : العقار رقم 3 شارع الزهور 

- المهندسين - الدقي

Drive Finance and Non-Banking 1156 - درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش م م

Services Co S.A.E شركة سبق قيدها برقم     164123 قيدت فى 28-03-2021 برقم ايداع    14776

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع : بالعقار رقم 5 شارع الزهور 

المهندسين

1157 - كرييتف بروجكتس للدارة الرياضية - Creative Projects شركة سبق قيدها برقم     164639 

قيدت فى 14-04-2021 برقم ايداع    16539وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة مكتب بالدور الثانى بصالة الجمباز نادى ويست تاون - بالشيخ زايد وذلك يتم نقل القيد
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1158 - تى ار كيه جروب للستثمار الزراعي و المقاولت العامة T R K شركة سبق قيدها برقم     165277 

قيدت فى 20-04-2021 برقم ايداع    18861وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة -تعديل للعنوان التي : شقة 1  بالدور الرضي عمارة 3012 ب مساكن الضباط  للقوات المسلحة - زهراء 

مدينة  نصر – مدينة نصر اول

IPI          FOR                                 1159 - اى بى اى للصناعات الدوائية

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES شركة سبق قيدها برقم     166744 قيدت فى 2021-06-01 

برقم ايداع    24264وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان :  

بجوار جمعية النوار – طريق مصر اسكندرية الزراعى – قويسنا

1160 - ميديكافيت Medicavet شركة سبق قيدها برقم     168001 قيدت فى 27-06-2021 برقم ايداع    

29284وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل العنوان : شارع محمود 

شوقى – الدلنجات – دمنهور

1161 - فاملى جروب لتجارة المواد الغذائية Family Group شركة سبق قيدها برقم     168437 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    30937وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

نادي وادي دجلة فرع شيراتون منطقة المحلت

1162 - فاملى جروب لتجارة المواد الغذائية Family Group شركة سبق قيدها برقم     168437 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    30937وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

)Zonea.a2( نادي وادي دجلة فرع اللوتس البساتين منطقة

1163 - فاملى جروب لتجارة المواد الغذائية Family Group شركة سبق قيدها برقم     168437 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    30937وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

نادي وادي دجلة فرع 6 اكتوبر 1 منطقة التنس

1164 - فاملى جروب لتجارة المواد الغذائية Family Group شركة سبق قيدها برقم     168437 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    30937وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

نادي وادي دجلة منطقة COURTS AREA فرع 6 اكتوبر

1165 - فاملى جروب لتجارة المواد الغذائية Family Group شركة سبق قيدها برقم     168437 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    30937وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

نادي وادي دجلة فرع محرم بك منطقة الجلوس

1166 - المصرية للسيور)ايجى بيلتز( EGY BELTS شركة سبق قيدها برقم     168488 قيدت فى 

06-07-2021 برقم ايداع    30988وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

B2 الدور الرضى بالمبنى الصناعى المقام على القطعة38,37 بالمنطقه الصناعيه

1167 - سمايل للحاق المصريين للعمل بالخارج شركة سبق قيدها برقم     171274 قيدت فى 2021-08-25 

برقم ايداع    39374وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - شقة 

رقم 1 –  بالعقار رقم 19–  شارع النيل البيض – العجوزة  – الجيزة

1168 - جنينة للتنمية العقارية و الزراعية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     171729 قيدت فى 

02-09-2021 برقم ايداع    40799وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحدة رقم )436( بالمول التجاري/ الداري المسمى TRIVIUM SQUARE المقام على قطعتي الرض 

رقمي )329-330( - بالحي السكني )مركز المدينة( بالقطاع الثالث - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

1169 - جنينة للتنمية العقارية و الزراعية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     171729 قيدت فى 

02-09-2021 برقم ايداع    40799وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

 ) TRIVIUM SQUARE ( المسمى ) تعديل العنوان : الوحدة رقم ) 438 ( بالمول ) التجاري / الداري

المقام على قطعتى الرض رقمي ) 329 , 330 ( – بالحي السكني ) مركز المدينة ( بالقطاع الثالث – التجمع 

الخامس – القاهرة الجديدة
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1170 - هكسا انترناشونال للستثمار التجارى HEXA International For Trade Investment شركة 

سبق قيدها برقم     175299 قيدت فى 04-11-2021 برقم ايداع    52577وفى تاريخ  22-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان: وحدة رقم 210 في العقار رقم )7( الكائن شارع وهدان – 

قسم اول مدينة نصر

1171 - نيو حليب لصناعات البناء شركة سبق قيدها برقم     175401 قيدت فى 08-11-2021 برقم ايداع    

52941وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان -  قطعة الرض 

بدون رقم سابقا وحاليا D/145 بالمنطقة الصناعية - شق الثعبان

1172 - كاكتيس للستشارات في المجال التجاري Caktuss شركة سبق قيدها برقم     176645 قيدت فى 

24-11-2021 برقم ايداع    56671وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : العقار رقم 157 - شقه 14 - شارع 26 يوليو - الزمالك - قصر النيل

1173 - امام جروب للمباني الحديثة شركة سبق قيدها برقم     176700 قيدت فى 25-11-2021 برقم ايداع    

56800وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقة 8 – الدور 

الرابع فوق الرضى والبدروم – عمارة 59 سابقا  

61 حاليا  ش عباس العقاد – مدينة نصر

1174 - رانينج رابيت ال ال سى شركة سبق قيدها برقم     176776 قيدت فى 28-11-2021 برقم ايداع    

57051وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية المحلت التجارية ارقام )2-1( 

بالعقار رقم 1 الكائن بشارع سعد زغلول بجوار نادي التطبيقين - مركز فاقوس

1175 - منغ شيانغ للمنتجات الزراعية 

Meng Xiang Agricultural Product’s شركة سبق قيدها برقم     177808 قيدت فى 2021-12-13 

برقم ايداع    60578وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غرفة )J( الكائنة 

بالشقة 9ه /5-شارع احمد عبدالعظيم من النصر الرئيسى

1176 - جولند أوفرسيز 

GOELAND OVERSEAS شركة سبق قيدها برقم     181017 قيدت فى 09-02-2022 برقم ايداع    

7825وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - مبنى رايا - ش 70 

- منطقة البنوك - التجمع الخامس

1177 - كايرو للصرافة

 CAIRO EXCHANGE شركة سبق قيدها برقم     183352 قيدت فى 16-03-2022 برقم ايداع    

16981وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة برج قصر الفنون - شارع عبد 

السلم الشاذلي - الدور الرضي

1178 - كايرو للصرافة

 CAIRO EXCHANGE شركة سبق قيدها برقم     183352 قيدت فى 16-03-2022 برقم ايداع    

16981وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة محل 8 السوق القديم - الرحاب

1179 - ملهم محمد توفيق عثمان و شريكه شركة سبق قيدها برقم     190880 قيدت فى 04-08-2022 برقم 

ايداع    48382وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان : كفر 

سبطاس - مركز طنطا بملك / ملهم محمد توفيق عثمان

1180 - فييتي فارما Vetty Pharma شركة سبق قيدها برقم     191103 قيدت فى 09-08-2022 برقم 

ايداع    49353وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 20 

شارع المل متفرع من سور الجيش - اسبيكو - السلم

1181 - ام ايه تريد كومبانى MA Trade شركة سبق قيدها برقم     192248 قيدت فى 30-08-2022 برقم 

ايداع    54789وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : 7 

شارع سامح عزت - بنها الجديدة - بندر بنها
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1182 - شاين ليتس للدوات الكهربائية Shine - Lights شركة سبق قيدها برقم     193348 قيدت فى 

19-09-2022 برقم ايداع    59838وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

المحل رقم )3( الدور الول فوق الرض بالعقار رقم 1 مول الوبرا - ميدان الوبرا - قسم الموسكي

1183 - تريد لين لتجارة مستلزمات الشيشة اللكترونيةTrade lane شركة سبق قيدها برقم     196802 

قيدت فى 09-11-2022 برقم ايداع    74420وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح الفرع / محل رقم 1 بالعقار رقم 72 شارع خاتم المرسلين - عمرانية غربية

1184 - تريد لين لتجارة مستلزمات الشيشة اللكترونيةTrade lane شركة سبق قيدها برقم     196802 

قيدت فى 09-11-2022 برقم ايداع    74420وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح الفرع / محل بالعقار رقم 251 شارع فيصل الرئيسى محطة التعاون - فيصل

1185 - تريد لين لتجارة مستلزمات الشيشة اللكترونيةTrade lane شركة سبق قيدها برقم     196802 

قيدت فى 09-11-2022 برقم ايداع    74420وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة افتتاح الفرع / محل رقم 1 بالدور الرضى بالعقار رقم 302 الكائن بالحى السابع

1186 - اندماج شركة المجموعة الدولية للستثمار العقاري وادارة الفنادق والمطاعم سيدكو ش م م في شركة 

المجموعة الدولية لتجارة المواد الغذائيه اوسكار جراند استورز ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     293631 قيدت 

فى 17-01-1996 برقم ايداع    976وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

قطعه 425 القطاع الثالث مركز المدينه شارع التسعين الجنوبى

1187 - اى الطيار للسياحه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     328719 قيدت فى 23-01-2000 برقم ايداع    

1079وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الشقة رقم 7 بالدور 

الثالث بالعقار رقم 21 شارع الماظة مصر الجديدة

1188 - نانيدا للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     366022 قيدت فى 14-02-2005 برقم ايداع    

2697وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان - المجاوره الولى 

الحى الثامن

1189 - نانيدا للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     366022 قيدت فى 14-02-2005 برقم ايداع    

2697وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع جديد منفذ بيع منتجات 

الشركة  بنادي هيلوبولس الرياضي - حي النادي - مدينة الشروق

ATS Group For Export Services       1190 - ايه تى اس جروب لخدمات التصدير واللوجيستيكس

And Logistics شركة ذات مسؤلية محدودة شركة سبق قيدها برقم     63639 قيدت فى 27-01-2013 برقم 

ايداع    1912وفى تاريخ  24-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد افتتاح فرع / عمارة 

الفربيو بتقاطع شارع ممفيس والنهضة -قسم شرق

ATS Group For Export Services       1191 - ايه تى اس جروب لخدمات التصدير واللوجيستيكس

And Logistics شركة ذات مسؤلية محدودة شركة سبق قيدها برقم     63639 قيدت فى 27-01-2013 برقم 

ايداع    1912وفى تاريخ  24-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتااح فرع  / 11 

شارع النصر قسم الجمرك

1192 - مختار شعبان محمود ابراهيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     100891 قيدت فى 2017-01-10 

برقم ايداع    1231وفى تاريخ  24-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان  : 

المبني المقام بمدخل الخطاطبه – مدق الهويدي – الطريق الصحراوي – المنوفية

1193 - هانى محمود احمد ابو المجد وشريكيه المجد للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     142534 

قيدت فى 18-11-2019 برقم ايداع    48829وفى تاريخ  24-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

المنوفية افتتاح فرع / القطع ارقام 2-3-7 بالقطاع رقم f-3 والكائنة فى المنطقة الصناعية قطعة الرض رقم 3
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 QUANTUM PHARMA AGENCIES AND TRADE 1194 - كونتم فارما للتجارة والتوكيلت

شركة سبق قيدها برقم     160347 قيدت فى 17-01-2021 برقم ايداع    2439وفى تاريخ  2022-12-24   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :

الوحدة رقم 62 الدور السادس مدينة المعراج القطعة رقم 6055 المجاورة السادسة – قسم البساتين-

1195 - وركينج وندرز للستشارات Working Wonders Consulting شركة سبق قيدها برقم     

161419 قيدت فى 08-02-2021 برقم ايداع    6099وفى تاريخ  24-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - 5 ش الفضل - طلعت حرب - وسط البلد

1196 - العمران لتجارة السمنت شركة سبق قيدها برقم     170229 قيدت فى 08-08-2021 برقم ايداع    

36031وفى تاريخ  24-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا افتتاح فرع  /شقة رقم 5عمارة 23 

شارع عامر

1197 - شركة اوتراك للمعدات الثقيلة شركة سبق قيدها برقم     5527 قيدت فى 05-07-2000 برقم ايداع    

3709وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الطريق الدائري التجاه 

المقابل لكايرة فيستيفال سيتي اتجاه المعادي مدينة نصر

1198 - شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم     9517 قيدت فى 04-02-2003 برقم 

ايداع    586وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الوحدة رقم 6 

الكائنة داخل حديقة المشير احمد اسماعيل - قسم النزهة

1199 - شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم     9517 قيدت فى 04-02-2003 برقم 

 D2 ايداع    586وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الوحدة رقم

بحديقة سلح التلميذ تقاطع شارع جرجس جريس والشهيد زكريا - مساكن شيراتون

1200 - شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم     9517 قيدت فى 04-02-2003 برقم 

 B4-15 ايداع    586وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الوحدة

بالمبنى رقم 4 بالمركز التجاري )THE ISLE( ميدان جهينة - 6 اكتوبر

1201 - شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم     9517 قيدت فى 04-02-2003 برقم 

ايداع    586وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع/ الوحدة الكائنة 

60 ش المنيل - محطة وقود التعاون

1202 - شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم     9517 قيدت فى 04-02-2003 برقم 

ايداع    586وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح الفرع/ المحل رقم 3 

الكائن 65 ش مصدق - الدقي

1203 - شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم     9517 قيدت فى 04-02-2003 برقم 

ايداع    586وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اغلق الفرع - داخل 

مشروع جرين بلزا - سموحة قسم سيدى جابر

1204 - شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم     9517 قيدت فى 04-02-2003 برقم 

ايداع    586وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - الوحدة رقم 

)B5-G4-1( الكائنة بمشروع سيتي سكوير بمنطقة ليلك – مدينة الرحاب – التجمع الول – القاهرة الجديدة

1205 - شركه المتحده للمشروبات والغذيه شركة سبق قيدها برقم     9517 قيدت فى 04-02-2003 برقم 

ايداع    586وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الوحدة رقم  

B4  -12 المبنى رقم 14بالمركز التجاري )THE ISLE( ذا ايل - ميدان جهينة - محور 26 يوليو - من ميدان 

جهينة 6 اكتوبر

1206 - بيكوك للستشارات شركة سبق قيدها برقم     21467 قيدت فى 30-11-2006 برقم ايداع    18584

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اصبح المركز الرئيسي : 13 أ شارع 

محمد المرعشلى الدور الول شقة 1  – الزمالك
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1207 - جولدن ليف لتوزيع مستحضرات التجميل و العطور و اكسسوارات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

70753 قيدت فى 31-12-2013 برقم ايداع    28701وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان - 31 أ الدور الثانى شارع السراء القومية العربية - مدينة السادات الجيزة

1208 - محمد رجب محمد احمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     94757 قيدت فى 23-06-2016 برقم 

ايداع    19976وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط افتتاح فرع/ محل تجاري 

بالدور الرضي - شارع الترعة الشرقاوية المطري - قسم اول دمياط

1209 - بج تايم انترناشونال Big Time International شركة سبق قيدها برقم     94984 قيدت فى 

04-07-2016 برقم ايداع    21016وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : الوحدة رقم 8101VP2249 - المبني الدارى رقم 5 - منتجع زيزينيا – التجمع الخامس - 

القاهرة الجديده

 S. For U For Security and Gaurding Services  1210 - اس فور يو لخدمات المن والحراسه

شركة سبق قيدها برقم     96924 قيدت فى 06-09-2016 برقم ايداع    27999وفى تاريخ  2022-12-25   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس تعديل العنوان - شقة 2 - فيل رقم 391 - ش البحر الكبانون - حى 

عتاقة

1211 - كونسبت جاز للمشروعات والتصميمات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     98791 قيدت فى 

10-11-2016 برقم ايداع    35060وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان : شقه رقم 2 بالدور الرضي – بالعقار رقم 144 س تقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير 

صحراء الهرام – حدائق الهرام -  الهرم

1212 - السيد محمد السيد السيد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     113984 قيدت فى 12-12-2017 برقم 

ايداع    49147وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل المركز الرئيسى 

فى : رقم 341 شقة رقم 11 – المنطقة االحادية عشر

1213 - تشيه رامو لداره المطاعم و المنشأت السياحيه شركة سبق قيدها برقم     122768 قيدت فى 

01-02-2021 برقم ايداع    5018وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - جمرك السيارات بجوار 91 ش الميرغني – ارض الجولف – مدينة نصر – القاهرة

1214 - تشيه رامو لداره المطاعم و المنشأت السياحيه شركة سبق قيدها برقم     122768 قيدت فى 

06-10-2020 برقم ايداع    35136وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - جمرك السيارات بجوار 91 ش الميرغني – ارض الجولف – مدينة نصر – القاهرة

1215 - المسك للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     128590 قيدت فى 09-12-2018 برقم ايداع    

  L3 - 53 52354وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة

كابيتال مول - الدور الثانى - التجمع الخامس

1216 - سيمنتون للتجارة والمقاولت Cementon شركة سبق قيدها برقم     132223 قيدت فى 

03-03-2019 برقم ايداع    10046وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار رقم 45 - شارع جمال عبدالناصر - التقسيم الجديد - التجمع الخامس -

1217 - كلمز اند كلوز Clams and Claws شركة سبق قيدها برقم     136231 قيدت فى 2019-06-16 

برقم ايداع    24773وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

بالعقار رقم 110 بالمنطقة السادسة الحى الثالث قسم خامس القاهرة الجديدة

1218 - تاج المملكة لدرسات الجدوي شركة سبق قيدها برقم     138571 قيدت فى 20-08-2019 برقم ايداع    

34104وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 1 برج الشانزلين شارع المعهد 

الراقي - زهراء المعادي
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1219 - كيميتيل ايجيبت  Kemetale Egypt  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     140352 قيدت فى 

30-09-2019 برقم ايداع    40829وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان :3 بالدور الرضى - بالعقار رقم 26 شارع محمود بسيونى

1220 - عمرو عبدالتواب احمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     141599 قيدت فى 28-10-2019 برقم 

ايداع    45502وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع/ مزرعة 

تربية الحيوانات الكائنة بالعنوان )قرية الوادي - كنج مريوط - العامرية(

1221 - شركة واي ام استديوز )ش.ذ.م.م( y m studios شركة سبق قيدها برقم     146442 قيدت فى 

05-02-2020 برقم ايداع    5538وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - الوحدة رقم 17 - الدور الرضى - العقار رقم 4 - ش عمارة اليمنى - الزمالك - قسم قصر النيل

1222 - سكويا للستثمار الصناعي شركة سبق قيدها برقم     149618 قيدت فى 10-06-2020 برقم ايداع    

16861وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : قطعه 9 بلوك 1 

شارع المخيم الدائم – الحي السادس

1223 - سكويا للستثمار الصناعي شركة سبق قيدها برقم     149618 قيدت فى 10-06-2020 برقم ايداع    

16861وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة المركز الرئيسي للشركة :  قطعة 

9 بلوك 1 شارع المخيم الدائم – الحي السادس

1224 - اينديكس جروب للمقاولت والستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     150246 قيدت فى 

28-06-2020 برقم ايداع    18896وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - 4 ش احمد ضيف ا - بالعقار رقم 403 ابراج ريتاج الطالبية -

ALKAYANT FOR ADVANCED TECHNOLOGY 1225 - الكيانات للخدمات التكنولوجيه المتقدمه

SERVICES - KAT  شركة سبق قيدها برقم     154121 قيدت فى 20-09-2020 برقم ايداع    31961

وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى للشركة ليصبح / 

وحده رقم 77 فى العقار رقم 7 الكائن فى شارع وهدان - قسم اول مدينة نصر - القاهرة

1226 - أى سي سي لخدمات التعهيد Acc For Outsorcing Services شركة سبق قيدها برقم     

159010 قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    48798وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان : قطعه 5605 الحى الرابع – الهضبه الوسطى – المقطم

1227 - سالم فارما شركة سبق قيدها برقم     161940 قيدت فى 17-02-2021 برقم ايداع    7840وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الصيدلية في 98 شارع فيصل

1228 - سالم فارما شركة سبق قيدها برقم     161940 قيدت فى 17-02-2021 برقم ايداع    7840وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الصيدلية الكائن في 15 شارع ابو 

داوود الظاهري - منطقة سادسة - قسم مدينة نصر

1229 - سكة السعادة إكسبريس شركة سبق قيدها برقم     164670 قيدت فى 07-04-2021 برقم ايداع    

16770وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - محل تجاري رقم 

)4( الكائن بالدور الرضي بالعقار رقم )34( شارع الشبراوي والمرقم 90 شارع شبرا دائرة قسم روض الفرج - 

القاهرة.

1230 - الفجر لتجارة السمنت ومواد البناء شركة سبق قيدها برقم     166638 قيدت فى 30-05-2021 برقم 

ايداع    23758وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عقار 

رقم 45 - شارع جمال عبدالناصر - التقسيم الجديد - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

Prime Egypt For Real Estate       and       1231 - برايم ايجيبت للتطوير العقارى والسياحى

Touristic Development شركة سبق قيدها برقم     168518 قيدت فى 06-07-2021 برقم ايداع    

31147وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مبنى a340 - غرفة 1 - التسعين 

الجنوبى - التجمع الخامس .
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1232 - محمود رسلن للهندسة والتوريدات

MR For Engineering And Supplies شركة سبق قيدها برقم     172289 قيدت فى 2021-09-14 

برقم ايداع    42789وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية تعديل العنوان - 

17 ش خالد بن الوليد - الدور الثالث - المنطقة الولى

1233 - حسن سالم فكرى جمعه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     174212 قيدت فى 18-10-2021 برقم 

ايداع    49012وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة 

الرض بدون رقم سابقا وحاليا )N /1( بمنطقة شق الثعبان -

1234 - بروتينا اورجانيك للبروتين

PROTEINA ORGANIC شركة سبق قيدها برقم     175230 قيدت فى 03-11-2021 برقم ايداع    

52319وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : الشقة رقم102 - 

الدور العاشر- برج 2 متوسط شارع الدبلوماسين - كورنيش المعادي -

Prime IN for Real Estate and Urban  1235 - برايم اى ان للتطوير العقاري والعمراني

Development شركة سبق قيدها برقم     175886 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    54396وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مبنى a340 - غرفة 2 - التسعين الجنوبى - 

التجمع الخامس .

1236 - بروتينا اورجانيك للبروتين

PROTEINA ORGANIC شركة سبق قيدها برقم     176477 قيدت فى 22-11-2021 برقم ايداع    

56091وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة رقم 102 - 

الدور العاشر - برج 2 متوسط - ش الدبلوماسيين - كورنيش المعادى

1237 - بوينت للعمال الليكتروميكانيكال شركة سبق قيدها برقم     176847 قيدت فى 29-11-2021 برقم 

ايداع    57347وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 11 

شارع الشهيد فؤاد ثابت - شقة 5 الدور الثانى مربع 1166 تقسيم شركة مصر الجديدة للسكان والتعمير شيراتون 

- النزهه

1238 - بيان للخدمات البيئية شركة سبق قيدها برقم     181694 قيدت فى 21-02-2022 برقم ايداع    

10826وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 53 ش النزهة - 

الدور الثانى - شقة 2

1261 - عصام علي الكحال سعد قطب  وشريكة شركة سبق قيدها برقم     67399 قيدت فى 2013-07-01 

برقم ايداع    15056وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - فيل 

17 - ش 308 - المعادى الجديدة

1239 - هيت ايجيبت لللعاب الرياضية HIT EGypt For Sports شركة سبق قيدها برقم     182239 

قيدت فى 27-02-2022 برقم ايداع    12176وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

 )B1-7/B1-6/B1-5/B1- 4/B1-3/B1-2/B1-1( القاهرة اضافة فرع للشركة بالعنوان/ الوحدات ارقام

 TERRACE والكائنة بالدور الول فوق الرضي بمساحة 708م2 والكائن بالمول التجاري المتكاملة المسمى

بمنطقة خدمات 2 الكائن منطقة توسعات الحي الثالث شرق مدينة الشروق

1240 - ايى تى جى أرب تريدنج للمستلزمات الطبية ATG MEDICAL شركة سبق قيدها برقم     186056 

قيدت فى 26-04-2022 برقم ايداع    25831وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة افتتاح فرع/ بالوحدة رقم LI-02 الدور الول - مول سنترو بالمبنى المقام على القطعة D-62 منطقة 

اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
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Easy Services  1241 - تعديل اسم الشركة ليصبح / ايزى سيرفيس انترناشيونال للشحن الدولى

International شركة سبق قيدها برقم     188237 قيدت فى 08-06-2022 برقم ايداع    35896وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل المركز الرئيسى بالعنوان : الوحدة رقم 

)1( شقة رقم ) 5( بالعقار رقم 19 شارع دار الدفاع الجوى – قسم مدينة نصر اول

1242 - مينا انيس وشريكه شركة سبق قيدها برقم     188649 قيدت فى 15-06-2022 برقم ايداع    

37920وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف تعديل العنوان - جزء من 

القطعة رقم ) 80 ( - بالقطاع الصناعات الغذائية - المنطقة الصناعية - بياض العرب

1243 - حسن علم للندية الرياضية HASSAN ALLAM SPORTS CLUBS شركة سبق قيدها برقم     

189552 قيدت فى 03-07-2022 برقم ايداع    42411وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - ) نادى كود الرياضى بمنتجع SWANLAKE RESIDENCE( ( طريق 

السويس - التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة

Guidehouse Investment and Advisory  1244 - جاييد هاوس للستثمار والخدمات الستشارية

Services - GIA شركة سبق قيدها برقم     192665 قيدت فى 06-09-2022 برقم ايداع    56627وفى 

تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العين رقم 29 - الكائنة فى 40 

أ - ش بغداد - الدور الثانى

1245 - فتنس فاكتورى للخدمات الرياضية شركة سبق قيدها برقم     197887 قيدت فى 27-11-2022 برقم 

ايداع    79155وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع الكائن / دار 

القوات الجوية  طريق صلح سالم  هليوبوليس

1246 - فتنس فاكتورى للخدمات الرياضية شركة سبق قيدها برقم     199875 قيدت فى 05-08-2021 برقم 

ايداع    5397وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / دار 

القوات الجوية - طريق صلح سالم - هيلوبوليس

1247 - فتنس فاكتورى للخدمات الرياضية شركة سبق قيدها برقم     199875 قيدت فى 05-08-2021 برقم 

ايداع    5397وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع/ دار القوات 

الجوية  طريق صلح سالم  هليوبوليس

MIGENTRA -EGYPT  -1248 - )شركة ميجنترا-مصر للهندسه الوراثية والعلج الجينى

HEALTHCARE -TRANSFORMING MEDICINES (-شركة مساهمة مصرية- شركة سبق قيدها 

برقم     2247 قيدت فى 16-11-1999 برقم ايداع    721وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الشرقية تعديل العنوان :  جزء من  قطعه رقم 15 و 16 /4 المنطقة الصناعية  A 2 - مدينة العاشر 

من رمضان –

1249 - داليدرس للتجارة والتوكيلت ش م م شركة سبق قيدها برقم     7362 قيدت فى 30-07-2001 برقم 

ايداع    3975وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح فرع / فى المحل رقم 3A  بالدور الرضى السفلى بالمركز التجارى سان ستيفانو جراند بلزا الكائن بالعقار 

399 طريق الجيش

1250 - المتحدة لحليج وتصدير القطان شركة سبق قيدها برقم     11052 قيدت فى 25-03-2004 برقم ايداع    

1533وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة كفر الشيخ الغاء الفرع بالعنوان / 128 

شارع المدير بندر كفر الشيخ الدور الول علوى - كفر الشيخ

1251 - المتحدة لحليج وتصدير القطان شركة سبق قيدها برقم     11052 قيدت فى 25-03-2004 برقم ايداع    

1533وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع بالعنوان / 10 شارع 

مسجد عمر بن الخطاب امام المدرسة الثانوية للبنين - الدور العلوى - بنها
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1252 - المتحدة لحليج وتصدير القطان شركة سبق قيدها برقم     11052 قيدت فى 25-03-2004 برقم ايداع    

1533وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء الفرع بالعنوان / مركز مغاغة - 

مساكن شركة مصر لحليج وتصدير القطان - المنيا

1253 - شركة ميمسا للتوكيلت والتجارة ش .م.م شركة سبق قيدها برقم     11825 قيدت فى 2004-09-08 

برقم ايداع    6326وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

القطعة S4 - 7 - الحي الثاني - محلية الرابعة

1254 - شركة ميمسا للتوكيلت والتجارة ش .م.م شركة سبق قيدها برقم     11825 قيدت فى 2004-09-08 

برقم ايداع    6326وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - قطعة 7 

- S4 - الحي الثاني - المنطقة الرابعة

1255 - شركه ليبيا للستثمار شركة سبق قيدها برقم     19614 قيدت فى 16-07-2006 برقم ايداع    

10558وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 85 شارع الكورنيش – فندق 

الفرسان

1256 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر ش م م شركة سبق قيدها برقم     37720 قيدت فى 

18-03-2009 برقم ايداع    5604وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية 

تعديل عنوان المحل رقم 1 الكائن بالعقار الكائن بشارع سمير الزناتي ليصبح محل بالعقار الكئن اول شارع 

الدراسات اسفل بنك القاهرة

1257 - برايت بيو مديكال للصناعات الدوائية Bright Bio Medical B.B.M ش م م شركة سبق قيدها برقم     

46358 قيدت فى 13-06-2010 برقم ايداع    13324وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية الغاء فرع شقة رقم 7-الدور الثالث-بالعقار رقم 4-عمارات توب هوس-شارع النصر- امام 

جرين بلزا-سموحة-

1258 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     47194 قيدت فى 2016-03-01 

برقم ايداع    6838وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوان المحل 

رقم 1 الكائن بالعقار رقم 14 بشار الثورة - مدينة بلقاس اصبح  محل بالعقار الكائن شارع الثورة – أمام مصنع 

الزيوت و الصابون .

1259 - تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     47194 قيدت فى 2016-03-01 

برقم ايداع    6840وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية تعديل العنوانا المحل 

رقم 1 الكائن بالعقار الكائن بشارع سمير الزناتى اصبح محل بالعقار الكائن اول شارع الدراسات - اسفل بنك 

القاهرة

1260 - ذا فور فات ليدز شركة سبق قيدها برقم     60306 قيدت فى 12-03-2018 برقم ايداع    1757865

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع في الوحدة التجارية رقم 3 

الكائنة بالمراحلة الرابعة )تيانرو ( منطقة كريزي واتر التجارية علي محور 26 يوليو - مدينة الشيخ

1262 - نيو افنيو للستثمار و التسويق العقارى NEW AVENUE )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

77577 قيدت فى 04-11-2014 برقم ايداع    26249وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن في )13( شارع الثورة - مصر الجديدة - شقة رقم )5( الدور الثاني

1263 - نيو افنيو للستثمار و التسويق العقارى NEW AVENUE )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

77577 قيدت فى 04-11-2014 برقم ايداع    26249وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع/ في )14أ ( شارع كليوباترا - الكوربة - مصر الجديدة - شقة رقم )15( الدور السابع

1264 - تنميه لخدمات المشاريع متناهيه الصغر شركة سبق قيدها برقم     83083 قيدت فى 2015-05-24 

برقم ايداع    14773وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الفرع المحل 

الكائن بالدور الول علوى شارع الجيش -كفر الزيات اصبح محل بالعقار الكائن بشارع البنك الهلى - بجوار 

مشويات الشهاب - اسفل شركة العربية
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1265 - بناية مصر للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     91417 قيدت فى 07-03-2016 برقم ايداع    

7606وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع/ وهو مدرسة رويال 

كينجز الخاصة لغات الكائن في القطعة رقم 17أ - 1 بلوك رقم ع التقسيم الداجني قسم السلم ثان

1266 - جابر محمد عبدالله عبد المعطى و شريكه شركة سبق قيدها برقم     91965 قيدت فى 2016-03-24 

برقم ايداع    9767وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - قطعة 

الرض ) B / 18 ( - المنطقة الصناعية - شق الثعبان - قسم طرة

 - 1267

اون بروبرتيز للستشارات العقارية Own properties for real estate consultancy شركة سبق قيدها 

برقم     96880 قيدت فى 05-09-2016 برقم ايداع    27813وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : مكتب اداري رقم )227( بالدور الثاني بمبنى ليفين سكوير شارع صلح 

الدين عبد الكريم - التجمع الول – القاهرة الجديدة

1268 - شركة داوي لتجهيز المنشأت الطبيه Dawi For Medical Facilities Management شركة 

سبق قيدها برقم     98788 قيدت فى 10-11-2016 برقم ايداع    35042وفى تاريخ  26-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع/ في شقة رقم 2 بالدور الثاني بالعقار برج الميرات بشارع 

صابر الشقر - المنصورة اول

1269 - شركة داوي لتجهيز المنشأت الطبيه Dawi For Medical Facilities Management شركة 

سبق قيدها برقم     98788 قيدت فى 10-11-2016 برقم ايداع    35042وفى تاريخ  26-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اضافة فرع/ في شقة مستويين )دوبلكس( اداري بترخيص رقم 64/1 لسنة 

98/97 بالدور الثاني والثالث بالعقار رقم )7( حارة محمد شرف ناصية شارع الجيش - طنطا اول

1270 - برايت بيو مديكال للصناعات الدوائية شركة سبق قيدها برقم     106748 قيدت فى 2017-06-15 

برقم ايداع    21706وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة غلق الفرع / شقة 

بالدور الرضى بالعقار رقم 7277 المجاورة السابعه - المعراج السفلى - المعادى -

1271 - رونزا لصناعة الملبس RONZA شركة سبق قيدها برقم     106825 قيدت فى 01-04-2021 برقم 

ايداع    1992493وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

1272 - اوك اركيتكتس للستثمار العقارى و المقاولت OAK ARCHITECTS شركة سبق قيدها برقم     

107931 قيدت فى 26-07-2017 برقم ايداع    26412وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة تعديل العنوان  118 شارع الحكمه – الدور الرضي - ميدان الفق – المجاورة الولى – الحى 

السابع –

1273 - دنيا ابراهيم محمد العطوى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     111356 قيدت فى 2017-10-25 

برقم ايداع    40287وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 5 

شارع المدرسين – ش سند عيد عبدالحكيم – ارض اليماني – النزهه الجديده – النزهه – القاهره .

1274 - جوما شركة سبق قيدها برقم     111356 قيدت فى 25-10-2017 برقم ايداع    40287وفى تاريخ  

26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 5 شارع المدرسين – ش سند عيد 

عبدالحكيم – ارض اليماني – النزهه الجديده – النزهه – القاهره .

1275 - قهوة للستثمارات السياحية شركة سبق قيدها برقم     114520 قيدت فى 21-12-2017 برقم ايداع    

51292وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح اغلق الفرع - محل تجاري رقم 

7 بمساحه 128 م2 في مركز العلمين الكيلو 138 طريق اسكندرية مطروح - بقصد استعماله مطعم قهوه

1276 - قهوة للستثمارات السياحية شركة سبق قيدها برقم     114520 قيدت فى 21-12-2017 برقم ايداع    

51292وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع -المساحة رقم 6 

الواقعه ضمن مشروع )Westown HUP( بالكيلو 38 طريق القاهرة السكندرية الصحراوي مدينة الشيخ زايد 

محافظة الجيزة )بقصد استعماله مطعم قهوة(
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1277 - إتصال للتجارة ETISAL TRADING شركة سبق قيدها برقم     120565 قيدت فى 

02-05-2018 برقم ايداع    19837وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

الغاء الفرع - شقة بالدور الول يسار السلم بالعقار رقم )3( عطفة الوفا ومتفرع من شارع الوفا منطقة الستاد - 

طنطا - قسم أول طنطا

1278 - إتصال للتجارة ETISAL TRADING شركة سبق قيدها برقم     120565 قيدت فى 

02-05-2018 برقم ايداع    19837وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء 

الفرع - شقة رقم )1(  بالدور الول علوي علي ناحية يمين السلم  بالعنوان الكائن فى حوض 10 شارع السلم 

عمارة الحج نور بمحافظة قنا  - قسم قنا

1279 - شركة سباتزيو لصناعة الثاث SPAZIO شركة سبق قيدها برقم     129903 قيدت فى 

09-01-2019 برقم ايداع    1227وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : وحدة رقم )G189( بالدور الرضي - بارك مول - التجمع الخامس

1280 - هارت اتاك للمطاعم شركة سبق قيدها برقم     131867 قيدت فى 16-12-2019 برقم ايداع    

53619وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع

1281 - الخرقي للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     132982 قيدت فى 19-03-2019 برقم ايداع    

12725وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحل رقم )1( 

الكائن بالعقار رقم 50 بخدمات البنفسج واحد - التجمع الول - القاهرة الجديدة

1282 - إتصال للتجارة ETISAL TRADING شركة سبق قيدها برقم     139680 قيدت فى 

16-09-2019 برقم ايداع    38517وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 

الغاء الفرع

1328 - ساينس بالس كومبانى للتدريب والخدمات Science Palace Company-SPC  )ش.م.م( شركة 

سبق قيدها برقم     62119 قيدت فى 25-11-2012 برقم ايداع    24796وفى تاريخ  27-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 29 شارع التوفيق الدور الرضى - م نصر

1329 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات شركة سبق قيدها برقم     69608 قيدت فى 

24-11-2021 برقم ايداع    56638وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع

1330 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات شركة سبق قيدها برقم     69608 قيدت فى 

19-05-2021 برقم ايداع    22175وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع

1283 - داندى السورية لملبس الطفال Dandy شركة سبق قيدها برقم     142109 قيدت فى 

07-11-2019 برقم ايداع    47318وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -الدور الول من المصنع الكائن بالعنوان 46 ش مختار اباظه - ارض عماد نصوم بجوار جامع 

السمالوطى - قسم السلم اول القاهره والمقام على قطعة الرض رقم 106 من )1( كدستر- فى حوض خارج 

الزمام البحرى رقم 53 - ش خالد مراد بالمنطقة الصناعية )المصانع( شارع جسر السويس - قسم السلم – 

القاهره وكما هو بالعوايد 50 / 52 المصانع - عماد نصر مصانع

1284 - ستيدي للتعميرsteady for reconstruction شركة سبق قيدها برقم     143202 قيدت فى 

03-12-2019 برقم ايداع    51286وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 50 شارع النوادى - اللوتس الشمالية - التجمع الخامس

1285 - انسيتس تكنولوجي insights technology شركة سبق قيدها برقم     145435 قيدت فى 

16-01-2020 برقم ايداع    2294وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - شقة رقم 2 - الدور الرضى - عمارة رقم 112 - مرتفع 1 - قطامية معمار المرشيدى
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Lab-Supply Group For Scientific and  1286 - لب سابلى جروب للجهزه العلمية و المعملية

Labortory Equipments ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     146653 قيدت فى 10-02-2020 برقم 

ايداع    6182وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع -  شقة رقم 

202 بالدور الثانى فوق الرضى والبدروم بالعمارة رقم 14 شارع الحجاز

1287 - فيزيتا إي كومرس شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 07-07-2020 برقم ايداع    

19949وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

VEZEETA E -                                                          1288 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE  شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 21-05-2020 برقم ايداع    15726وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية افتتاح فرع/ صيدلية د/ نورا شحات عطا 

بخيت بالعنوان الكائن في برج الشروق امتداد شارع 15 مايو حي شرق ترعة السماعيلية - شبرا الخيمة )

فيزيتا13 (

1289 - اكسكلوسف للتسويق العقارى Exclusive Real Estate شركة سبق قيدها برقم     154472 قيدت 

فى 27-09-2020 برقم ايداع    33251وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار رقم 3 - المجاورة 10 - الهضبة السفلى - المقطم

1290 - صبزبيز للتكنولوجيا SUBSBASE           TECHNOLOGIES ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها 

برقم     156642 قيدت فى 05-11-2020 برقم ايداع    40522وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 81 ش 250 معادى سريات - المعادى

1291 - جلوب ادفيرت GLOB ADVERT شركة سبق قيدها برقم     157185 قيدت فى 2020-11-24 

برقم ايداع    43501وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 

مكتب ) J14 ( - الطابق الرابع - العقار رقم 100 - ش الميرغنى

1292 - زيما بيوتي Zyma Beauty شركة سبق قيدها برقم     159147 قيدت فى 22-12-2020 برقم 

ايداع    49156وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 35 

الملتقى العربى - شقة 110

1293 - ايه اتش سى للدعاية والعلن 

AHC شركة سبق قيدها برقم     164723 قيدت فى 08-04-2021 برقم ايداع    16823وفى تاريخ  

26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - 4 ش هيئة التدريس - من مصدق

1294 - هاني محمود احمد أبو المجد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     164826 قيدت فى 2021-04-11 

برقم ايداع    17326وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع/ القطعة 

رقم )3( بالقطاع رقم C-1 والكائنة بالمنطقة الصناعية في قطعة الرض رقم )3( - مدينة السادات

1295 - ليدرزبارك لتكنولوجيا التعليم Leaderspark شركة سبق قيدها برقم     167746 قيدت فى 

21-06-2021 برقم ايداع    28300وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  مكتب خاص بالدور الثالث رقم F3.09 - بالمبنى رقم 5 - شارع الفضل

1296 - بيومارت لتوريد الجهزة العلمية Biomart شركة سبق قيدها برقم     167908 قيدت فى 

24-06-2021 برقم ايداع    28758وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 24 

شارع السادات - السيدة زينب

1297 - الخبراء فارما لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     171216 قيدت فى 25-08-2021 برقم 

ايداع    39216وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل 

)G21( قطعة 43 المستثمرين الجنوبية - عربية مول - التجمع الخامس
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1298 - الخبراء فارما لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     171216 قيدت فى 25-08-2021 برقم 

ايداع    39216وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ قطعة رقم 

8/1 نموذج 4 الوحدة رقم 1- زهراء المعادي

1299 - الخبراء فارما لدارة الصيدليات شركة سبق قيدها برقم     171216 قيدت فى 25-08-2021 برقم 

ايداع    39216وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ محل 37 

السوق التجاري - المجاورة 3 - الحي 1- 6 اكتوبر

1300 - شيماء السيد عبدالفتاح محمد بدرالدين وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     172141 قيدت فى 

09-09-2021 برقم ايداع    42051وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

افتتاح فرع : الدور الرضى - القطعة رقم 214 نموذج أ - المناطق الصناعية المنطقة الجنوبية 6 مليون - مجمع أ 

- العاشر من رمضان

The advanced company for fintech  1301 - الشركة المتطورة لخدمات التكنولوجيا المالية

services )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     172775 قيدت فى 22-09-2021 برقم ايداع    44375وفى 

تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : شقة دوبلكس 7,5 الدورالثانى 

فوق الرضى والثالث علي يمين الصاعد الكائن الشيخ زايد الحي السابع مجاورة الولى عمارة 202

1302 - سبيرت للطباعة SPIRIT شركة سبق قيدها برقم     173030 قيدت فى 27-09-2021 برقم ايداع    

44990وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 7 شقة 

رقم 3 شارع سامى الشوا عمارات 23 يوليو - جسر السويس -

1303 - شركة مجموعة أريفا للتنمية العقارية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     174881 قيدت فى 

31-10-2021 برقم ايداع    51191وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - كامل الدور الثالث فوق الرضى قطعة 10 - مربع 1183 - مساكن شيراتون

1304 - كيان للميكنة الزراعية KAYAN FOR AGRIGULTURAL MECHANIZATION شركة سبق 

قيدها برقم     175865 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    54375وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع/ قطعة رقم 9 بئر1- منطقة اللفين فدان - مركز السادات

AGRO UPPER EGYPT FOR AGRICULTURAL  1305 - أجرو ابر ايجيبت للتنمية الزراعية

DEVELOPMENT شركة سبق قيدها برقم     175905 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    54415

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 22 شارع 316 المعادى 

الجديدة القاهرة

1306 - ايجيبشين جرين للحلول البيئية المتطورة Egyptian Green Company شركة سبق قيدها برقم     

175952 قيدت فى 16-11-2021 برقم ايداع    54637وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية افتتاح فرع/ عنبر مساحة 100م2 بالمصنع رقم 95 بمنطقة انشاص الصناعية - خارج الزمام 

تجاه بساتين السماعيلية - بمركز بلبيس

1307 - الور لدارة المراكز الطبيةALLURE شركة سبق قيدها برقم     179371 قيدت فى 2022-01-11 

برقم ايداع    1771وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اضافة فرع/ الشقة 

رقم )2( الدور الول فوق الرضي بالعقار رقم 56 شارع المشاية السفلية - امام نادي الحوار - المنصورة

1308 - الور لدارة المراكز الطبيةALLURE شركة سبق قيدها برقم     179371 قيدت فى 2022-01-11 

برقم ايداع    1771وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية اضافة فرع/ برج 

اعمار جابر الدور الثاني اعلى كريز شارع الستاد - ثان طنطا

1309 - مطعم ليالى حلب شركة سبق قيدها برقم     184744 قيدت فى 13-04-2022 برقم ايداع    22936

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / 

المحل الكائن بالعقار 33 ش محمد فؤاد حافظ - عين شمس

Page 692 of 1616 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

1310 - وند سور هوسبيتاليتى لدارة المطاعم شركة سبق قيدها برقم     187695 قيدت فى 2022-05-31 

برقم ايداع    33354وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ 

A1-A2 بالدور الرضي مطعم اوستريا - بمشروع SQUARE ONE - منطقة الخدمات بالقطعة رقم 2 

بالمنطقة السياحية - الشويفات - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

1311 - أى اوتى مصر لنترنت الشياء Iot Misr شركة سبق قيدها برقم     188690 قيدت فى 

16-06-2022 برقم ايداع    38166وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان :  الحي السكني البنفسج , قطعة رقم 178 بالمنطقة 6 , التجمع الول – القاهرة الجديدة –

1312 - فى اى بى للتسويق اللكترونى VIP شركة سبق قيدها برقم     194606 قيدت فى 2022-10-03 

برقم ايداع    64076وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 30 

ش المبتديان

1313 - اوديسى للتعليم مصر 

 Odyssey Education Egypt

 ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     195058 قيدت فى 01-11-2021 برقم ايداع    51758وفى تاريخ  

 1S1 26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن في قطعة الرض رقم

المنطقة الولى - الحي الخامس - القاهرة الجديدة - بمسمى )مدرسة  بريتش انترناشيونال كوليدج(

1314 - الطريق الماسى لنقل البضائع diamond way شركة سبق قيدها برقم     196535 قيدت فى 

03-11-2022 برقم ايداع    73044وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان :14 شارع عمر المختار - المطرية

1315 - فادى مراد فرج شكرى فرج وشريكته شركة سبق قيدها برقم     197289 قيدت فى 2022-11-16 

برقم ايداع    76346وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ مصنع 

5 - مجمع ج - مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة - المنطقة الجنوبية - العاشر من رمضان

1316 - فادى مراد فرج شكرى فرج وشريكته شركة سبق قيدها برقم     197289 قيدت فى 2022-11-16 

برقم ايداع    76346وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 72 

عمارات رابعه الستثمارى - مدينة نصر

1317 - الحلو للثاثات الخشبيه والمعدنيه شركة سبق قيدها برقم     311228 قيدت فى 26-01-1998 برقم 

ايداع    1409وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الوحدتين رقم 

4-5 بالدور الثاني فوق الرضي بالعقار رقم 47 ش جامعة الدول العربية - المهندسين

1318 - شركة البحر الحمر لغوص السفارى شركة سبق قيدها برقم     5342 قيدت فى 07-06-2000 برقم 

ايداع    3020وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تصحيح عنوان فرع 

الشركة الوارد بالسجل التجاري والكائن في: مركز غوص نكاري دايفرز الكائن بقرية نكري البيئية – مرسى علم 

– محافظة البحر الحمر ليصبح بالعنوان: مركز غوص مرسى نكاري الكائن بقرية نكاري البيئية الكائنة بمركز 

Marsa Nakari ( رأس دري السياحي – جنوب مرسى علم – ساحل البحر الحمر – محافظة البحر الحمر

.)Diving Center

1319 - شركه النيل الهندسيه للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     11281 قيدت فى 24-05-2004 برقم 

ايداع    2741وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط اغلق الفرع

1320 - موبينيل للتصالت شركة سبق قيدها برقم     12160 قيدت فى 05-12-2004 برقم ايداع    10098

 B126-B وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة نقل مقر الشركة إلى المبنى رقم

بالقرية الذكية ـ الكيلو 29 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي ـ وذلك يتم نقل القيد الى مكتب استثمار اكتوبر
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1321 - شركة اورنچ للخدمات ش.م.م ـ Orange Services S.A.E شركة سبق قيدها برقم     15409 

قيدت فى 30-06-2005 برقم ايداع    9107وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة المبنى رقم B126-B بالقرية الذكية ـ الكيلو 29 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - وذلك يتم نقل القيد 

الى مكتب استثمار اكتوبر

1322 - سبترانترناشيونال مصر للتجاره شركة سبق قيدها برقم     16535 قيدت فى 12-10-2005 برقم ايداع    

14366وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : S 6 / 5 المنطقة 

الخامسة – الحي الول – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة

1323 - اى ان تى كلينك E.N.T Clinic ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     31057 قيدت فى 

16-03-2008 برقم ايداع    5599وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة - 

العيادة رقم ( ET-m-3-17(نموذج 2 والكائن فى رقم 2 شرق الوتوستراد امام  مدخل مدينة زهراء المعادى

1324 - برادو مصر للسجاد ش م م شركة سبق قيدها برقم     38182 قيدت فى 12-04-2009 برقم ايداع    

S3- ( 7277وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - الوحدة رقم

 ) A ( بالسوق التجارى والدارى - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القطعة ) 43 ( الدور الول ) تجارية

القاهرة

1325 - موبينيل للستيراد Mobinil for Importing S.A.E ش م م شركة سبق قيدها برقم     38377 

قيدت فى 23-04-2009 برقم ايداع    8210وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة المبنى رقم B126-B بالقرية الذكية ـ الكيلو 29 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - وذلك يتم نقل القيد 

الى مكتب استثمار اكتوبر

1326 - لينك ايجيبت للتجارة والخدمات ش م م شركة سبق قيدها برقم     42545 قيدت فى 2009-12-02 

برقم ايداع    24360وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة المبنى رقم 

B126-B بالقرية الذكية ـ الكيلو 29 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي ـ وذلك يتم نقل القيد الى مكتب استثمار 

اكتوبر

1327 - اورنج وان لخدمات التصالت ORANG ONE S . A . E شركة سبق قيدها برقم     50581 

قيدت فى 21-02-2011 برقم ايداع    2999وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة المبنى رقم B126-B بالقرية الذكية ـ الكيلو 29 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي - وذلك يتم نقل القيد 

الى مكتب استثمار اكتوبر

1331 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات Spinoza شركة سبق قيدها برقم     69608 قيدت 

فى 13-11-2013 برقم ايداع    24061وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع محل بالدور الرضي بالعقار رقم 1 شارع عبد المنعم حافظ

1332 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات Spinoza شركة سبق قيدها برقم     69608 قيدت 

فى 13-11-2013 برقم ايداع    24061وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء 116 شارع الميرغنى -

1333 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات Spinoza شركة سبق قيدها برقم     69608 قيدت 

فى 13-11-2013 برقم ايداع    24061وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ مطعم وكافيه للعين الكائنة بالدور الرضي يمين السلم بالعقار 116 شارع السيد الميرغني - مصر 

الجديدة

1334 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات Spinoza شركة سبق قيدها برقم     69608 قيدت 

فى 13-11-2013 برقم ايداع    24061وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع المطعم السياحى )الوحدة( رقم )17( الكائنة بشارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - فندف جولدن 

بلزا

Page 694 of 1616 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

1335 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات Spinoza شركة سبق قيدها برقم     69608 قيدت 

فى 13-11-2013 برقم ايداع    24061وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء فرع - محل بالدور الرضي بالعقار 116 شارع الميرغني -

1336 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات Spinoza شركة سبق قيدها برقم     69608 قيدت 

فى 13-11-2013 برقم ايداع    24061وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

مطروح الغاء فرع الوحده رقم CV - 19 بالطابق الرضي مركز مراسي سيفبك سنتر بمنطقة سيدي عبد الرحمن 

- الساحل الشمالي

1338 - هيلث تيك لحلول الصحة المتكاملة Health Tech. for integrated health solution  )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     74178 قيدت فى 29-05-2014 برقم ايداع    12847وفى تاريخ  2022-12-27   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة 5 الدور الثانى بالعقار رقم 87 شارع رمسيس - 

الزبكية - القاهرة

1339 - مروان نبيل محمد رفعت الحكيم وشركاه شركة سبق قيدها برقم     77316 قيدت فى 2014-10-23 

برقم ايداع    25304وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 8 

ب شارع 274 خلف جراند مول بجوار القمر الصناعى - البساتين - القاهرة - عمارة مفكو حلوان .

1340 - لفا تكنولوجى Lava Technologies شركة سبق قيدها برقم     101373 قيدت فى 

23-01-2017 برقم ايداع    2954وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : كامل الدور الول فوق الرضي بالعقار المقام علي القطعة 14 / 1163 العقار رقم 14 شارع 

الوليد ابن ثنيان السعود ـ الشيراتون ـ قسم النزهة

1341 - كويك للتعبئة والتغليف )كويك( شركة سبق قيدها برقم     106245 قيدت فى 30-05-2017 برقم 

ايداع    19698وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة وموقع ممارسة النشاط 

القطع من 173 الى 174 تقسيم جمعية السادات - المنطقة الصناعية بابو رواش

1342 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة قنا الغاء الفرع - حوض عشرة 

بجوار مدرسة السلم الدور الول علوى

1343 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط الغاء الفرع - الشقة رقم 

302 , 303 بالدور الثالث برج الحرفيين -شارع الجمهورية -قسم ثانى اسيوط

1344 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج الغاء الفرع - الشقة رقم 

2 بالدور الول العلوى بالعقار رقم 33 شارع النصر - قسم ثانى سوهاج -

1345 - شركة النيل الهندسية للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     109318 قيدت فى 21-10-1996 برقم 

ايداع    10914وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنيا الغاء الفرع - 69 شارع 

سعد زغلول الدور الول

1346 - بيور كريستال سولت لملح الطعام شركة سبق قيدها برقم     110562 قيدت فى 11-10-2017 برقم 

ايداع    37603وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة الغاء الفرع بالعنوان / 

قطعه رقم )51 + 52 ب ( الكائنه بالمرحله الثانيه بالمنطقه الصناعيه - وادى النطرون
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1347 - بيور كريستال سولت لملح الطعام شركة سبق قيدها برقم     110562 قيدت فى 11-10-2017 برقم 

ايداع    37603وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة تعديل عنوان المركز 

الرئيسى ليصبح / قطعة رقم )51 +52 ب( الكائنة بالمرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية - وادى النطرون - مع 

الغاؤه كفرع

1348 - شركه باى ناس للمدفوعات والحلول الرقمية Paynas شركة سبق قيدها برقم     119489 قيدت فى 

01-04-2018 برقم ايداع    15470وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الوحدة )Zone H( بمساحة 300 م – مركز فاميلى لند - الدور العلوى الول - 11 أبراج عثمان أحمد عثمان – 

كورنيش النيل

1349 - جولدن سوورد Golden sword LLC  )هاتشيت( شركة سبق قيدها برقم     124233 قيدت فى 

15-08-2018 برقم ايداع    35134وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ عقار رقم 32 شارع جدة - نادي الصيد - الدقى

1350 - محمد كمال محمد محمد الساعي وشركاه شركة سبق قيدها برقم     127500 قيدت فى 2018-11-13 

برقم ايداع    48310وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح تعديل العنوان : 

قطعة ارض رقم 193 مائة ثلثة وتسعون والمبالغ مساحتها 235.09 فدان تقع ضمن اراضي الطرح الثالث 

للمرحلة الولي من مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغره وبذلك ينقل القيد الي استثمار اسكندرية

1351 - امازينج فارما Amazing pharma شركة سبق قيدها برقم     131110 قيدت فى 2019-02-06 

برقم ايداع    5757وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 73 

شارع فريد سميكه – الحجاز – مصر الجديدة

1352 - برادو مصر للسجاد ش م م شركة سبق قيدها برقم     140964 قيدت فى 14-10-2019 برقم ايداع    

43161وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

1353 - محمد عبد الحميد عبدالرازق وهبه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     144489 قيدت فى 

30-12-2019 برقم ايداع    55879وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 175 الياسمين 2 - التجمع الول - القاهره الجديدة -

VEZEETA E -                                                          1354 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE  شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    36048وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع

1355 - فيزيتا إي كومرس شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 07-07-2020 برقم ايداع    

19948وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

VEZEETA E -                                                          1356 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE  شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 21-05-2020 برقم ايداع    15726وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع صيدلية رانيا فوزي الكائنة في 

قطعة رقم 424 / أ القطاع الثالث - التسعين الشمالي - محور السلم - مشروع كايرو بيزنس بلزا - القاهرة )

فيزيتا 5(

VEZEETA E -                                                          1357 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE  شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 21-05-2020 برقم ايداع    15726وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع : بأسم فيزيتا 9 صيدلية د / 

حمدى حسن الكائنة فى 11 ب شارع مكه من شارع لطفى الدور

VEZEETA E -                                                          1358 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE  شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 21-05-2020 برقم ايداع    15726وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع :صيدليه / صفوت احمد سيد الكائنه 

في 47 اسكان الفردوس - مدينه نصر -القاهره )فيزيتا 2(
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VEZEETA E -                                                          1359 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE  شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 21-05-2020 برقم ايداع    15726وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع - صيدلية / شريف عادل لبيب 

الكائنة فى 622 - اسكان الشباب - مدينة العبور - القاهرة - فيزيتا 1

1360 - فايرريترز للستشارات الهندسية Fire Raters شركة سبق قيدها برقم     149588 قيدت فى 

10-06-2020 برقم ايداع    16741وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - فيل 1 / 70 - الدور الثانى - مجموعة 7 فيلت - شارع احسان عبدالقدوس - الرحاب -

1361 - طارق جودت وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     150200 قيدت فى 28-06-2020 برقم ايداع    

18776وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل 19 عمارة 49 

- التجمع الول - مجاورة 4 - القاهرة الجديدة

Future Minds For Education and  1362 - فيوتشر مايندز لخدمات التعليم و الدارة

Management Services شركة سبق قيدها برقم     155370 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    

N3-( 36183وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : الوحدة رقم

01( بالدور الثالث بالمبنى نبتون رقم )2( بالقطعة رقم 12 محور كريزي ووتر – الشيخ زايد – الجيزة.

1363 - أم أيه أي للزراعة والتوريدات العامة M A E شركة سبق قيدها برقم     159933 قيدت فى 

10-01-2021 برقم ايداع    988وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل 

العنوان :  شقه بالدور الثانى )الول علوى( 46 ج شارع ابنى بيتك - الحى الرابع

1364 - ياسر  احمد الحمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     160711 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع    

3676وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان : الدور الرضي 

بقطعة 2 بلوك 20007 - المتداد الغربي - المنطقة الصناعية – مدينة العبور - محافظة القليوبية .

1365 - نيو هاجرباك للصناعه والتجارة والتوريدات العمومية NEW HAGER PACK شركة سبق قيدها 

برقم     162022 قيدت فى 18-02-2021 برقم ايداع    8122وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ انتاجي قطعة الرض رقم )125-126( المناطق الصناعية - ارض 

المطورين - منطقة ال 710 فدان بجنوب العاشر

1366 - ماركاتى للعلمات التجارية شركة سبق قيدها برقم     162557 قيدت فى 01-03-2021 برقم ايداع    

 CD01 9867وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ المحل رقم

بالمركز التجاري السياحي الترفيهي المفتوح مدينتي مول طريق القاهرة السويس - التجمع الول

1367 - ريجال استيت هورجادا           

REGAL ESTATE HURGHADA شركة سبق قيدها برقم     163082 قيدت فى 10-03-2021 برقم 

ايداع    11382وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر تعديل العنوان : 

شقة رقم 9 بالدور الرابع علوي ـ عقار رقم 11 تقسيم  المطار ـ الغردقة

1368 - هواريزونا للستثمار العقارى) HORAIZONA DEVELOPMENT( شركة سبق قيدها برقم     

165121 قيدت فى 15-04-2021 برقم ايداع    18249وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - الشقة رقم 1 القطعة رقم 266 النرجس  2 التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

1369 - ارت يو للهندسه والديكور والتصدير شركة سبق قيدها برقم     165223 قيدت فى 2021-04-19 

برقم ايداع    18623وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

العقار رقم 15 - شقه 44 - مجموعه 26 - مدينة الرحاب - ثاني القاهرة الجديده

1370 - الشركة الكونية للستثمار التعليمي )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     172627 قيدت فى 

20-09-2021 برقم ايداع    43827وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

قطعة الرض رقم )4( القرية الكونية – شارع القرية الكونية – متفرع من طريق الحي اليطالي  - قسم اول 

اكتوبر
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1371 - الشركة الكونية للستثمار التعليمي )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     172627 قيدت فى 

20-09-2021 برقم ايداع    43827وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

Mindhaus   الكائنة بمشروع  )  B02-G06,B02-M02( تعديل العنوان ليصبح / الوحدة الدارية رقم

campus المقام على قطعة الرض الواقعة جنو ب طريق العين السخنة بعد نفق وادى دجله بأتجاه العين السخنة

1372 - زى فريش بلنيت للستصلح الزراعى 

Z Fresh Planet شركة سبق قيدها برقم     173755 قيدت فى 10-10-2021 برقم ايداع    47455وفى 

تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : ذا بورتال – الوحدة رقم  

A505 – الدور الخامس  - ويست تاون – سوديك – الشيخ زايد

1373 - مستر سيلز للتدريب والتنميه Mr.Sales For Training and Development شركة سبق قيدها 

برقم     174344 قيدت فى 19-10-2021 برقم ايداع    49344وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان المركز الرئيسى ليصبح / مبني رقم 11ج/4 تقسيم اللسلكي – 

المعادي الجديدة

1374 - ويف للستثمار التجارى Wave For business investment شركة سبق قيدها برقم     

174753 قيدت فى 27-10-2021 برقم ايداع    50685وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - شقة رقم 1 بالدور الرضى بالعقار رقم 2127 - مساكن الضباط - زهراء مدينة 

نصر -

1375 - إضافه مصر للستثمار و التنميه العقاريه شركة سبق قيدها برقم     177804 قيدت فى 2021-12-13 

برقم ايداع    60505وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : القطعة 

رقم 25 بمساحة 14.82 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية

1376 - ريفير للستثمار والتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     178964 قيدت فى 03-01-2022 برقم 

ايداع    364وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان ليصبح / 

الوحده رقم ))L27-A8  كايرو بيزنس بارك قطعه ارض رقم 1 مركز خدمات القرنفل

1377 - بوابه المشورة المهنيه  Advice gate advanced شركة سبق قيدها برقم     186658 قيدت فى 

16-05-2022 برقم ايداع    28623وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  2046 المعادي -المعراج العلوي - مجاورة 2 - بجوار كارفور المعادي

AE SEVEN ARCHITECTURE AND  1378 - ايه أى سيفن للستشارات المعمارية والهندسية

ENGINEERING CONSULTANCIES شركة سبق قيدها برقم     187796 قيدت فى 2022-06-01 

برقم ايداع    33737وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 

المبنى الدارى رقم 5 – منتجع زيزينيا – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة

1379 - ستفانيل لتصنيع الملبس Stefanel شركة سبق قيدها برقم     191802 قيدت فى 2022-08-22 

برقم ايداع    52628وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - 

الطابق الثانى فوق الرضى فى المصنع المقام على القطعة رقم 24 - المنطقة الصناعية ) ب , ج ( صناعات 

صغيرة بمدينة العبور - محافظة القليوبية

1380 - تشاند لعادة التدوير CHAAND شركة سبق قيدها برقم     193999 قيدت فى 25-09-2022 برقم 

 - C ايداع    61670وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع/ عنبر

قطعة رقم 5 شرق - المنطقة الصناعية المحصورة A1-A2 مدينة العاشر من رمضان

1381 - هوبر لتأجير المركبات الكهربائيه HOPPER شركة سبق قيدها برقم     195233 قيدت فى 

13-10-2022 برقم ايداع    67020وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - مكتب فى المبنى 4 الشيخ زايد اركان بلزا - اكتوبر امام مدخل زايد - الدور الرابع 11728 - 

الجيزة . وبذلك ينقل القيد
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1382 - سينك للتحول الرقمى SYNC شركة سبق قيدها برقم     199331 قيدت فى 19-12-2022 برقم 

ايداع    86547وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 1 ش المسجد العتيق ـ 

الصف ـ جيزه

1383 - اندماج شركة منصور للتوزيع فى شركة المنصور للتجارة والتوزيع ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

10670 قيدت فى 28-12-2003 برقم ايداع    7531وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القصر الدور الرضى – العقار رقم 96 أ – شارع جسر العوامية ) الجولى فيل ( مركز القصر

1384 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : ناين ويست رقم 

)018-2( كايرو فيستفال سيتى - شارع طه حسين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

1385 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : اكسورايز )15( 

بالمركز التجارى  بورتوكايرو - التجمع الول - القاهرة الجديدة

1386 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : كويز رقم 3070 - 

مول سيتى استارز مدنية نصر - مكرر

1387 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : سيرجنيت رقم 

2235/2230 مول سيتى استارز مدنية نصر - مكرر

1388 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : ناين ويست رقم 

2060 - مول سيتى استارز مدنية نصر - مكرر

1389 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 3070 محل باسم 

فيس - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1390 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 2230 / 2235 

محل باسم سيرجنت ميجور - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1391 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 2105 محل باسم 

جينيفر - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1392 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : ذا شيلدرين بليس 

رقم ) 2055 ( مول سيتى استارز - مدنية نصر

1393 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : الدو رقم )2-064( 

كايرو فيستفال سيتى - شارع طه حسين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة

1394 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : كلركس رقم 

)021-2( كايرو فيستفال سيتى - شارع طه حسين - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
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1395 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 2100 محل باسم 

ان هارفى - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1396 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 2110 محل باسم 

لفى ان روز - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1397 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 2050 محل باسم 

مونسون واكسسورايز - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1398 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 2060 محل باسم 

ناين ويست - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1399 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 2115 محل باسم 

كويز - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1400 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 3050 محل باسم 

اسبرينج - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1401 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : محل رقم 8 باسم 

كويز ومونسون واكسسورايز عمارة رقم 17 مشروع حدائق العبور - صلح سالم

1402 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : محل رقم 7 باسم 

سيرجنت ميجور عمارة رقم 17 مشروع حدائق العبور - صلح سالم

1403 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : A 29 محل باسم 

مونسون واكسسورايز - سيتى سنتر - المعادى - القطامية - مدينة المعراج

1404 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 2040 محل باسم 

الدو اكسسورايز - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1405 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 2055 محل باسم 

ادامس - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1406 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 2045 محل باسم 

الدو - سيتى استارز - شارع عمر بن الخطاب

1407 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : اكسسورايز رقم 

B34 لمول سيتى استارز مدنية نصر
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1408 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : محل رقم 9 , 10  

باسم الدو-  عمارة رقم 17 مشروع حدائق العبور - صلح سالم - امام بانوراما اكتوبر

1409 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 1191 محل باسم 

الدو اكسسورايز - كورنيش النيل - رملة بولق - نايل سيتى

1410 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 1191 محل باسم 

الدو - كورنيش النيل - رملة بولق - نايل سيتى

1411 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م شركة سبق قيدها برقم     20199 قيدت فى 27-08-2006 برقم ايداع    

13245وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع : 1191 محل باسم 

مونسون واكسسورايز - كورنيش النيل - رملة بولق - نايل سيتى

1413 - دار ريدى ميكس للخرسانه الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     42852 قيدت فى 20-12-2009 برقم 

ايداع    25675وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء فرع قطعة رقم 11 

/ 6 الدور الثالث فوق الرضي - ش النصر - المعادي  -

1414 - زهران للثاث والديكور شركة سبق قيدها برقم     61160 قيدت فى 14-10-2012 برقم ايداع    

21268وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اغلق الفرع

1415 - فينكس ايجيبت سوفتPHENIX EGYPT SOFT شركة سبق قيدها برقم     61268 قيدت فى 

17-10-2012 برقم ايداع    21699وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

شقة بالدور الول – 8 شارع تونس – المعادى الجديدة

Square Integrated                         )1416 - شركة سكوير لحلول إدارة العمال المتكاملة  ) ش.ذ.م

Business Solutions شركة سبق قيدها برقم     65550 قيدت فى 14-04-2013 برقم ايداع    8393

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :ـ  شقة رقم 7 بالطابق 

الثانى فوق الرضى بالعقار رقم 9 أنقرة ـ مساكن عثمان ـ المنطقة الرابعة   ـ شيراتون المطار بجوار حسن علم 

ـ مصر الجديدة ـ

1417 - تايم مصر لدارة الفنادق  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74716 قيدت فى 19-06-2014 برقم 

ايداع    15242وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة شقه 4 الدور الثالث 

بالعقار رقم 33 شارع دمشق-المهندسين

1418 - البشر سوفت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     77304 قيدت فى 23-10-2014 برقم ايداع    

25229وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 14أ شارع 77ج

1419 - البشر سوفت ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     77304 قيدت فى 23-10-2014 برقم ايداع    

25229وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إلغاء الفرع الكائن فى / 14أ 

شارع 77ج

HARVEST CENTER EDUCATION AND  1420 - مركز هارفست للتعليم والتدريب

TRAINING )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78708 قيدت فى 17-12-2014 برقم ايداع    30660

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - فيل الجزار رقم 29- 

المجاورة الثانية – الحي الثالث عشر – الشيخ زايد – خلف هايبر وان
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1421 - بريم كو للتجارة و التوزيع PRIME CO  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79716 قيدت فى 

26-01-2015 برقم ايداع    2184وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

اضافة فرع/ المحل التجاري رقم R-04 بمشروع Mountain Village برأس الحكمة - مدينة العلمين - الساحل 

الشمالي

1422 - بريم كو للتجارة و التوزيع PRIME CO  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79716 قيدت فى 

26-01-2015 برقم ايداع    2184وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

اضافة فرع/ المحل التجاري رقم Main Promenade بمشروع mountain village برأس الحكمة - مدينة 

العلمين - الساحل الشمالي

1423 - بريم كو للتجارة و التوزيع PRIME CO  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79716 قيدت فى 

26-01-2015 برقم ايداع    2184وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

اضافة فرع/ المحل التجاري رقم G-15 بمشروع زهرة الواقع بكردون قرية سيدي عبد الرحمن بمركز العلمين

1424 - بريم كو للتجارة و التوزيع PRIME CO  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79716 قيدت فى 

26-01-2015 برقم ايداع    2184وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ داخل قطعة ارض رقم )N2( تقسيم الستثمار بمنطقة القطامية

1425 - بريم كو للتجارة و التوزيع PRIME CO  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79716 قيدت فى 

26-01-2015 برقم ايداع    2184وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع/ وحدة تجارية رقم )B214-F5&B215-F6( بمشروع LINX الكائن بالقرية الذكية الكيلو 28 

طريق القاهرة

1426 - بريم كو للتجارة و التوزيع PRIME CO  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79716 قيدت فى 

26-01-2015 برقم ايداع    2184وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ كرفان كافتيريا بمشروع فيفث سكوير المقام على قطعة الرض رقم )1( بمنطقة المتداد الشرقي 

بمدينة القاهرة الجديدة

1427 - بريم كو للتجارة و التوزيع PRIME CO  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79716 قيدت فى 

26-01-2015 برقم ايداع    2184وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

)PICK UP( - بالقطعة رقم 5 أ بالمنطقة السياحية L1 اضافة فرع/ المكان رقم

1428 - بريم كو للتجارة و التوزيع PRIME CO  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79716 قيدت فى 

26-01-2015 برقم ايداع    2184وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافة فرع/ الوحدة رقم )B01-G012( الواقعة بقطعة الرض جنوب العين السخنة بعد نفق وادي دجلة باتجاه 

)Mindhaus )PICK UP العين السخنة والكائنة بمشروع

1429 - بريم كو للتجارة و التوزيع PRIME CO  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79716 قيدت فى 

26-01-2015 برقم ايداع    2184وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع/ وحدة تجارية بالمبنى B143-B5 الكائنة بالقرية الذكية الكيلو 28 طريق القاهرة / السكندرية 

)PICK UP( الصحراوي

1430 - بريم كو للتجارة و التوزيع PRIME CO  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     79716 قيدت فى 

26-01-2015 برقم ايداع    2184وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافة فرع/ محل تجاري بالدور الرضي مبنى كود) 23( منطقة التجارية الترفيهية - مول وان جولد سكوير 

التجمع الخامس
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1431 - ووتر اكسبرس ) واتكس ( ) Watex ( Water Express )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

86718 قيدت فى 04-10-2015 برقم ايداع    27634وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان  :  

الشقة رقم 6 بالدور الثالث فوق الرضي والبدروم بالعقار 129 الكائن في بلوك 41 ب -  شارع مصطفي النحاس 

– المنطقة الثامنة – مدينة نصر اول –

1432 - اللوتس لدارة الصيدليات Lotus For Pharmacies Management شركة سبق قيدها برقم     

86882 قيدت فى 11-10-2015 برقم ايداع    28218وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء الفرع )صيدليه د/احمد ابو الفتوح ( - محل رقم 15 - بانوراما مول -الشروق

1433 - الشركه المصرية الدولية للمنتجات السمنتيه شركة سبق قيدها برقم     88997 قيدت فى 

21-12-2015 برقم ايداع    36858وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

افتتاح فرع/ ناهيا - شارع الطريق البيض - بجوار محطة الصرف الصحي

1434 - الشركه المصرية الدولية للمنتجات السمنتيه شركة سبق قيدها برقم     88997 قيدت فى 

21-12-2015 برقم ايداع    36858وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - ناهيا - شارع الطريق البيض - بجوار الطريق الدائري - بجوار محور 26يوليو - ابو فراج

1435 - سحر الشرق لخدمات النقل الجماعى للركاب  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101466 قيدت فى 

26-01-2017 برقم ايداع    3284وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

العقار رقم 29 شارع اسيوط .

1436 - سحر الشرق لخدمات النقل الجماعى للركاب  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101466 قيدت فى 

26-01-2017 برقم ايداع    3284وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح فرع بالعنوان / شطورة - طهطا .

1437 - شركة كامب اس تى اس Camp STS )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     105799 قيدت فى 

18-05-2017 برقم ايداع    18123وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان - 97 ش مصدق - الدور الول - شقة 1

1438 - قصاب لتجارة المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     113438 قيدت فى 29-11-2017 برقم ايداع    

47102وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - محل 449 - ش 

تقسيم عمر بن الخطاب - ش 18 جسر السويس

1439 - الشروق للعمال الهندسية شركة سبق قيدها برقم     114088 قيدت فى 14-12-2017 برقم ايداع    

49526وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - العقار رقم 11 - 

مدينة بيتشو امريكان سيتى - زهراء المعادى

1440 - زد للتطوير العمراني                         Z FOR URBAN DEVELOPMENT شركة سبق 

قيدها برقم     131795 قيدت فى 21-02-2019 برقم ايداع    8525وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة القاهرة الوحدة الدارية رقم ) 1و 2 و3 ( أوريوم مول – ق )31( ج – مركز المدينة 1 

–

1441 - زد للتطوير العمراني                         Z FOR URBAN DEVELOPMENT شركة سبق 

قيدها برقم     131795 قيدت فى 21-02-2019 برقم ايداع    8525وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل 

Brighton British  ( العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع باتلعنوان / مدرسة برايتون البريطانية

School (  والكائن بالقطعة رقم 1  مركز خدمات المجاورة الثانية– الحي الرابع

1442 - اوريجن للمقاولت العامة والمتخصصة ORIGIN شركة سبق قيدها برقم     136393 قيدت فى 

19-06-2019 برقم ايداع    25376وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - 23 ش البطراوى - برج سارة
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1443 - ام بى ال للنشاءات 

MBL شركة سبق قيدها برقم     136432 قيدت فى 19-06-2019 برقم ايداع    25592وفى تاريخ  

28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وحده 

)G2( شقة 17- الدور السادس – 3 ش مكرم عبيد

 International    Specialty Coffee Company ISCC    1444 - الشركة العالمية المتخصصة للبن

شركة سبق قيدها برقم     141944 قيدت فى 04-11-2019 برقم ايداع    46656وفى تاريخ  2022-12-28   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان - الوحدة رقم 402 - الكائنة بمول الندى التجارى - حى 

الندى

1445 - المقطم للستثمارات السياحية شركة سبق قيدها برقم     142878 قيدت فى 26-11-2019 برقم ايداع    

50066وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ رقم )2( الكائن 

بالدور الرضي فوق البدروم بالقطعة رقم )4( تقسيم جمعية اهالي منيل الروضة - مصر القديمة

1446 - زاج لتصميم اللعاب ZAG شركة سبق قيدها برقم     145296 قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    

1923وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 16 أ - ش الحسن 

- مساكن الشيراتون

1447 - نانسى عبدالعظيم محمد غانم وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     145793 قيدت فى 2020-01-23 

برقم ايداع    3391وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 10شارع الوفاء-

بجوار الستاد- ثاني طنطا- محافظه الغربيه

1448 - نانسى عبدالعظيم محمد غانم وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     145793 قيدت فى 2020-01-23 

برقم ايداع    3391وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان - 

شارع الجامع الكبير - شبرا النملة - مركز طنطا -

1449 - ستار ستيل لتجارة حديد التسليح والقطاعات الحديدية شركة سبق قيدها برقم     152461 قيدت فى 

18-08-2020 برقم ايداع    26261وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط 

75,77  شارع الحربي - مركز دمياط وبذلك يتم نقل القيد الي استثمار جمصه

1450 - ستار ستيل لتجارة حديد التسليح والقطاعات الحديدية شركة سبق قيدها برقم     152461 قيدت فى 

18-08-2020 برقم ايداع    26261وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط 

قطعه رقم 4 بلوك رقم 10 منطقه غرب الميناء)ميناء دمياط(

1451 - ستار ستيل لتجارة حديد التسليح والقطاعات الحديدية شركة سبق قيدها برقم     152461 قيدت فى 

18-08-2020 برقم ايداع    26261وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط 

قطعه رقم 3 بلوك رقم 10 منطقه غرب الميناء )ميناء دمياط(

1452 - مانكس سيستمز للحلول والنظمة الذكيه Manex Systems شركة سبق قيدها برقم     155067 

قيدت فى 06-10-2020 برقم ايداع    35167وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الجيزة وحده رقم 207 الدور الثاني اداري  اجياد فيو المحور المركزي  )وبذلك يتم نقل القيد(

1453 - افاسو         AFASU - شركة ذات مسئولية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     156538 قيدت فى 

03-11-2020 برقم ايداع    40233وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : شقه بالدور الثانى بعد الرضى- قطعة رقم 9108 – شارع 9 المقطم - عمارة الحمد – قسم 

المقطم

1454 - ايه ال ام لحلول البنيه التحتيه ALM Infrastructure Solutions شركة سبق قيدها برقم     

156921 قيدت فى 12-11-2020 برقم ايداع    41791وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - وحدة رقم 242 فى العقار رقم 7 الكائن شارع وهدان - قسم اول مدينة نصر
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1455 - لكشرى توريزم اجينسى   Luxury Tourism Egency شركة سبق قيدها برقم     157123 قيدت 

فى 23-11-2020 برقم ايداع    43336وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان مكتب رقم 4 الدورالثالث فوق الرضي والميزانين - ابو بكر الصديق - الدقي - الجيزة وذلك ينقل 

الي مكتب استثمار 6 اكتوبر

1456 - كونسلتنج للتنمية البشرية 

Consulting شركة سبق قيدها برقم     158759 قيدت فى 21-12-2020 برقم ايداع    47963وفى تاريخ  

28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 15 ب / 1 - تقسيم اللسلكى

1457 - ديجيتال فيجن للتجارة اللكترونية Digital Vision شركة سبق قيدها برقم     159690 قيدت فى 

03-01-2021 برقم ايداع    45وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل 

العنوان : 48 شارع الجيزة - الدقى - الجيزة - تم نقل القيد

1458 - خان الحرير لتصنيع الملبس شركة سبق قيدها برقم     160669 قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    

3478وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية تعديل العنوان - المصنع الكائن 

بالقطعة رقم 8 - بلوك رقم 13040 - المنطقة الصناعية الولى - مدينة العبور

1459 - كونستركشن ستور للنشاءات Construction Store شركة سبق قيدها برقم     160949 قيدت فى 

31-01-2021 برقم ايداع    4359وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 86 

ش أحمد الزمر – مدينة نصر اول- القاهرة

1460 - محمد حسام الدين سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     163729 قيدت فى 22-03-2021 برقم 

ايداع    13649وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة وموقع ممارسة النشاط / 

عمارة 9 - بلوك 10 - الدور الرضى - ش 14 الواحه

1461 - ليفيل لدارة المطاعم والكافيهاتLevel شركة سبق قيدها برقم     169352 قيدت فى 2021-07-27 

برقم ايداع    33852وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة ممشا مقاما على 

الضفة الشرقية لنهر النيل ابتداء من الجهة البحرية لكوبرى 15 مايو وبطول 1.8 كم وانتهاء بالجهة القبلية من 

كوبرى امبابة بشارع كورنيش النيل

1462 - ليديز كوكي لتجارة الملبس الجاهزة LADY`S COOKIE ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

173507 قيدت فى 05-10-2021 برقم ايداع    46607وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع  المحل رقم )3( بالدور الول بالعقار رقم )13( شارع خيرى – كوبرى القبة

1463 - ماسيليا للتجارة اللكترونية MACELIA شركة سبق قيدها برقم     175802 قيدت فى 

14-11-2021 برقم ايداع    54102وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 9 

ميدان صلح الدين - الخليفه المأمون -الدور الول

1464 - حو بيج أوفر سيز للستثمارات والتنمية وإدارة المشروعات

GOBIG OVERSEAS FOR INVESTMENT &DEVELOPMENT AND PROJECT  

MANGMENT شركة سبق قيدها برقم     183540 قيدت فى 21-03-2022 برقم ايداع    17712وفى 

تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 55 شارع ابو طاقية – سانت 

تريزا – حدائق شبرا – قسم الساحل – شقة رقم 9

1465 - الهالة للمطاعم شركة سبق قيدها برقم     183666 قيدت فى 22-03-2022 برقم ايداع    18266

وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ الكائن بالعنوان / وحدة رقم) 

shop 6.5( بالدور الرضي و )shop 105 . 106( بالدور الول في المبني رقم )B2( بالمركز التجاري "

بلزة اسبانيا") مطعم هلوله (

1466 - فيكتورى كامب لدارة المنشآت الرياضية شركة سبق قيدها برقم     184555 قيدت فى 2022-04-07 

برقم ايداع    22060وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة عقار رقم 22 شارع 

أنقرة - المنطقة الرابعة - شيراتون هليوبوليس
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1467 - ايادى للستشارات الفنية شركة سبق قيدها برقم     188895 قيدت فى 20-06-2022 برقم ايداع    

39175وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة مكتب اداري رقم 101- الطابق 

الول -بالمبني الداري بمشروع الرحاب

1468 - جوهر ستيل لتجارة وتشكيل المعادن شركة سبق قيدها برقم     193482 قيدت فى 20-09-2022 برقم 

ايداع    60390وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية افتتاح فرع : قطعة رقم 

6286 بالمنطقة الصناعية السادسة

1469 - شركه النساجون الشرقيون انتر ناشيونال ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة سبق قيدها برقم     

1648 قيدت فى 21-01-1998 برقم ايداع    51وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

القاهرة تعديل عنوان الفرع - مقر ادارى 8 شارع الشهيد زكريا خليل الدور الرابع مساكن شيراتون

1470 - شركه النساجون الشرقيون انتر ناشيونال ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة سبق قيدها برقم     

1648 قيدت فى 21-01-1998 برقم ايداع    51وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية تعديل العنوان - القطعة ب تقسيم ارض مازدا المنطقة الصناعية A1 - مدينة العاشر من رمضان - 

الشرقية

1471 - دى . اس . فى - يو . تى . اى ايجيبت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8904 قيدت فى 

19-08-2002 برقم ايداع    3934وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد 

افتتاح فرع بالعنوان / شقة رقم 201و202 بالعقار الكائن فى برج الفيروز - شارع صفية زغلول - قسم الشرق .

1472 - دى . اس . فى - يو . تى . اى ايجيبت ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8904 قيدت فى 

19-08-2002 برقم ايداع    3934وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح 

فرع بالعنوان / جزء من المنطقة الصناعية الخامسة .

1473 - شركة النور للصناعه والتجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     8924 قيدت فى 2002-08-21 

برقم ايداع    4006وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية افتتاح فرع 255 

شارع الجلء عماره رنين ثاني طنطا الغربيه

1474 - شركة ريرى لغذاء الطفال شركة سبق قيدها برقم     9386 قيدت فى 01-01-2003 برقم ايداع    3

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : 11 شارع ريري  سابقا 

15 شارع ريري حاليا - المنطقة الصناعية -البساتين - قسم الخليفة -

1475 - شركة ريرى لغذاء الطفال شركة سبق قيدها برقم     9386 قيدت فى 01-01-2003 برقم ايداع    3

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 11 ش ريرى سابقا - 15 

ش ريرى حاليا - المنطقة الصناعية - البساتين - قسم الخليفة

1476 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن بصيدلية 

معروف والكائنة في 183 شارع التحرير عمارة ستراند - باب اللوق - قسم عابدين

1477 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع/ صيدلية الدكتور عبد 

الفتاح بلبل والكائنة في نبروه ش 6 اكتوبر بملك عبد الفتاح فتوح بلبل

1478 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع / صيدلية / نهى 

محمد عبدالمقصود و الكائنة فى شارع جمال عبد الناصر امام ش كوخ د/ ممدوح محمد على

1479 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ الكائن بصيدلية عمرو 

والكائنة في 237 ش الحجاز - مصر الجديدة
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1480 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/ اشرف 

بهجت والكائنة في 183سور نادي الرحاب - بجوار بوابة النادي الرئيسية - مدينة الرحاب

1481 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية د/ يوسف 

فتحي والكائنة في 42 ش عبدالرحمن نصر - محل رق4م )3( الزيتون

1482 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ صيدلية د/ محمد 

علي والكائنة في شارع النصر - محلت الستاد - الغردقة ثان )وهو المحل الملصق لمكتب البريد( - الغردقة

1483 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر افتتاح فرع/ صيدلية د/ مؤمن 

عبدالعزيز والكائنة في طريق القرى - الكورنيش - ميدان المحمدي حويدق - بجوار بنك القاهرة - مدينة الغردقة

1484 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد افتتاح فرع/ صيدلية د/ لؤي 

عاطف محمد الكائنة في ش محمد علي المشير احمد اسماعيل ابراج الفارما ع د محل 5

1485 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع/ صيدلية بورسعيد 

بالمنصورة والكائنة في المنصورة شارع بورسعيد

1486 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية سمر محمد 

عبدا والكائنة في قطعة 18 مركز خدمات التجمع الول - القاهرة الجديدة

1487 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية ابو العز 

والكائنة في 49 ش القصر العيني - السيدة زينب

1488 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ صيدلية الهرم الكائنة 

في شارع الهرام

1489 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية الشرفا والكائنة 

في 83 شارع العباسية

1490 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع/ صيدلية النصر الكائنة 

في 23 شارع جامعة الدول العربية - ميدان النصر

1491 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الدقهلية افتتاح فرع/ صيدلية خالد 

الشوربجي والكائنة في شارع الجلء بجوار مدرسة الزراعة الثانوية بالمنصورة

1492 - الشركه المصريه للصيدليات شركة سبق قيدها برقم     10373 قيدت فى 05-10-2003 برقم ايداع    

5995وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ صيدلية الصيدلية 

الجديدة والكائنة في 87 شارع 9 المعادي
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1493 - شركة روزتكس للستثمارات السياحية سيرينتى سهل حشيش شركة سبق قيدها برقم     16128 قيدت 

فى 31-08-2005 برقم ايداع    12388وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 1 ج شارع طه حسين شقة 3 الدور الثانى

1494 - شركة روزتكس للستثمارات السياحية سيرينتى سهل حشيش شركة سبق قيدها برقم     16128 قيدت 

فى 31-08-2005 برقم ايداع    12388وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر 

الحمر افتتاح فرع : قطعتى الرض رقم 8 , 11 مركز سهل حشيش السياحى - الغردقة

1495 - النيل للمقاولت والعمال الهندسية -الكتروماك شركة سبق قيدها برقم     16210 قيدت فى 

11-09-2005 برقم ايداع    12837وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان -  الشقة رقم 3 – الدور الرابع – العقار 40 أ – شارع بغداد

1496 - شركة ثرى برازرس لتجارة المنسوجات والستيراد والتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

17845 قيدت فى 22-02-2006 برقم ايداع    2324وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط افتتاح فرع/ محل رقم 1 والدور الول علوي بالعقار رقم 30 شارع المام علي تقاطع خالد بن 

الوليد

1497 - شركة ثرى برازرس لتجارة المنسوجات والستيراد والتصدير ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

17845 قيدت فى 22-02-2006 برقم ايداع    2324وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة اسيوط الغاء الفرع - بالعنوان الكائن الدور الرضى والول العلوى رقم 5 شارع الصدفاوى المتفرع من 

شارع عثمان بن عفان

1498 - شركه رواج للستثمار والتنميه ش م م شركة سبق قيدها برقم     17910 قيدت فى 2006-02-27 

برقم ايداع    2538وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه رقم 7 - الدور 

الخامس - قطعه رقم 33 بلوك 51 - عماره رقم 34 - المنطقه السادسه - ش مكرم عبيد

1499 - ابو ظبى للستثمارات السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     26509 قيدت فى 2007-08-14 

برقم ايداع    16978وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء فرع فندق 

ميركيور سفنكس - الكائن منطقة الهرام - اول طريق مصر السكندرية الصحراوى

1500 - شركه ساموكو للستشارات والخدمات الهندسيه والخدمات البترولية ش م م شركة سبق قيدها برقم     

38955 قيدت فى 27-05-2009 برقم ايداع    10704وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة البحر الحمر الغاء الفرع

ECOTEL FOR ICT  1501 - اكوتل لتكنولوجيا المعلومات والتصالت والحلول المتكاملة

INTEGRATED SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     42109 قيدت فى 08-11-2009 برقم ايداع    

22637وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية عقار رقم 177 شارع 9 

الجامعه القديمه تقسيم البلح

1502 - اوول سيزونز للتنمية السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     42353 قيدت فى 18-11-2009 برقم 

ايداع    23572وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح " كافتيريا " كفرع 

للشركة والكائنة بالدور الرضى بالمبنى الدارى بمجمع مبانى مركز التجارة العالمى – القاهرة 1191 شارع 

كورنيش النيل – بولق ابو العل

1503 - اوول سيزونز للتنمية السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     42353 قيدت فى 18-11-2009 برقم 

ايداع    23572وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع / فى " 

البدروم بالدور الرضى بالمبنى الدارى بمجمع مبانى مركز التجارة العالمى – القاهرة 1191 شارع كورنيش 

النيل – بولق ابو العل

1504 - النساجون الشرقيون انترناشيونال ش م م شركة سبق قيدها برقم     45109 قيدت فى 2010-04-08 

برقم ايداع    7422وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل عنوان الفرع - 

8 شارع الشهيد زكريا خليل الدور الرابع مساكن شيراتون

Page 708 of 1616 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

1505 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة TEMA RETAIL EG S.A.E  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

53804 قيدت فى 08-09-2011 برقم ايداع    16598وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

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

1506 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة TEMA RETAIL EG S.A.E  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

53804 قيدت فى 08-09-2011 برقم ايداع    16598وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة افتتاح فرع في مركز التسوق مول العرب -محور 26يوليو-مدينه 6 اكتوبر

1507 - عادل حسين السيد اسماعيل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     55237 قيدت فى 19-11-2018 برقم 

ايداع    49318وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية قطعه رقم )31(  بمنطقه 

المطورين

1508 - الـبنيـان للتـــوريدات والتجــــارة العـــامـــــة  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     86745 قيدت فى 

05-10-2015 برقم ايداع    27707وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع/ الققطعة رقم )1( محلية 8ظ - الحي الول - مدينة العبور

1509 - كايرو بروبرتى مانجمنت )C.P.M( لدارة وصيانة المبانى  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

96826 قيدت فى 01-09-2016 برقم ايداع    27585وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة تعديل العنوان - الوحدة الدارية - الدور الول بعد الرضى - العقار رقم 231 - القطاع الثانى - 

مركز المدينة - التجمع الخامس

1510 - كور للتوريدات Core For Supplies شركة سبق قيدها برقم     100271 قيدت فى 

22-12-2016 برقم ايداع    41405وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار رقم 53 - حى الياسمين 4 - شقة 4 - التجمع الول

1511 - صيدليات كيوان شركة سبق قيدها برقم     105005 قيدت فى 27-04-2017 برقم ايداع    15354

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / قطعة رقم 6175 الهضبة 

الوسطى

1512 - صيدليات كيوان شركة سبق قيدها برقم     105005 قيدت فى 27-04-2017 برقم ايداع    15354

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح الفرع / محل ) ا ( عمارة رقم 

)11( شارع الميثاق مشروع زهراء مدينة نصر الستثمارى

1513 - دورتك للصناعات الخشبيةDOORTECH FOR WOOD INDUSTRY شركة سبق قيدها برقم     

105380 قيدت فى 09-05-2017 برقم ايداع    16644وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة افتتاح فرع 

معرض لعرض منتجات الشركة : المحل رقم G-01   بالمول المقام على القطعة 125 بمركز المدينة

1514 - دورتك للصناعات الخشبيةDOORTECH FOR WOOD INDUSTRY شركة سبق قيدها برقم     

105380 قيدت فى 09-05-2017 برقم ايداع    16644وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة اففتاح فرع موقع ممارسة النشاط الصناعى المنطقة الصناعية الثالثة  بالقطعة رقم ) 249(

Property Home life 1515 - ليف هوم للتسويق العقارى و ادارة المشروعات

Management شركة سبق قيدها برقم     109062 قيدت فى 24-08-2017 برقم ايداع    31020وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - عمارة رقم ) و 8 ( شقة رقم 

13 مشروع ابراج سما - الطريق الدائرى القطامية- قسم المقطم

1516 - الشركة القليمية للمطاعم والمأكولت الجاهزة شركة سبق قيدها برقم     117040 قيدت فى 

13-02-2018 برقم ايداع    7205وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

اضافة فرع/ في مساحة رقم 10 بمنطقة الصالة المغطاة بفرع نادي الصيد ب اكتوبر
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1517 - فور دي للمقاولت والتصميمات الهندسية - 

D Dimension To Contracting and Engineering Design

4 - ) شركة ذات مسئولية محدودة( شركة سبق قيدها برقم     117459 قيدت فى 22-02-2018 برقم ايداع    

8602وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل العنوان : عقار رقم 8 – ستي 

ستارز المحور المركزي

1518 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة اسيوط 

افتتاح فرع/ الفرع بالدور الثاني علوي )4شقق( باجمالي مساحة 333م برج خالد بن الوليد والكائن 23 شارع 

صلح سالم )الهللي سابقا( - فرع اسيوط السلمي

1519 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح فرع/ بالدور الرضي المكون من شقة بمساحة 85 متر - وعدد )2( محل بمساحة 220 بالعقار الكائن 

بشارع احمد رضوان بجوار هايبر السويسي بعد مجلس المدينة - مركز دار السلم

1520 - شركة امان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر شركة سبق قيدها برقم     117958 قيدت فى 

01-03-2018 برقم ايداع    10231وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة سوهاج 

افتتاح فرع/ بالدور الرضي بمساحة 18 متر وعدد 2شقة بالدور الول علوي بمساحة 225 في العقار الكائن 

بطريق السمارنة غرب السكة الحديد - بجوار مدرسة المراغة الثانوية الجدبدة - مركز المراغة

1521 - اور للستثمار السياحى   aur touristic investment شركة سبق قيدها برقم     122538 قيدت 

فى 28-06-2018 برقم ايداع    28027وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

غلق الفرع : مزار مول - 230 شارع الهرم الطالبية-

1522 - استادات لدارة المنشأت والمناسبات الرياضية شركة سبق قيدها برقم     130888 قيدت فى 

03-02-2019 برقم ايداع    5000وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

كمبوند وان قطامية - برج 215 - الطريق الدائرى

1523 - ارتل للتجارة العامة والستثمار Artel General Trading And Investment )ش.م.م( شركة 

سبق قيدها برقم     131837 قيدت فى 24-02-2019 برقم ايداع    8639وفى تاريخ  29-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقة رقم 6 الدور السادس بالعقار المقام على قطعة الرض رقم 32 بلوك 

64 شارع مكرم عبيد مع معز الدولة

1524 - اوفرسيز مارين للخدمات البحرية OVERSEAS MARINE SERVICES شركة سبق قيدها برقم     

135577 قيدت فى 26-05-2019 برقم ايداع    22373وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة بورسعيد شقه رقم 302 برج سيمون رقم 12 شارع فلسطين

1525 - دلل كيدز سبورتس وير DALLAL شركة سبق قيدها برقم     137337 قيدت فى 2019-07-11 

برقم ايداع    29039وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع - محل 

تجارى رقم 4 - بالعقار رقم 265 شارع ايمن صالح - تقسيم عمر بن الخطاب - قسم السلم -

1526 - أهلة للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     140256 قيدت فى 26-09-2019 برقم ايداع    40540

وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة شقه )33 ( عمارة )14 ( مجموعه ) 67 

( مدينتي ــــ التجمع الول

1527 - شركه الوكاله الدوليه للصلب ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     140762 قيدت فى 2019-10-10 

برقم ايداع    42438وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 13 

ابراج الجزيرة - 1 ش على الكردى - بجوار اكاديمية السادات

Page 710 of 1616 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

1528 - اودين لدارة المطاعم و الكافيهات ODIN شركة سبق قيدها برقم     143402 قيدت فى 

05-12-2019 برقم ايداع    51982وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الغاء الفرع - المحل الكائن بكامل الدور الرضي بالعقار رقم 63 شارع الحرية

1529 - محمد حسن جاد الرب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     145879 قيدت فى 26-01-2020 برقم 

ايداع    3667وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح افتتاع فرع/ قطعة ارض  

مساحتها 470.17 فدان لمنطقة المغرة

1530 - ذا جروسر للتوزيع )ذا جروسر( THE GROCER شركة سبق قيدها برقم     151191 قيدت فى 

16-07-2020 برقم ايداع    21633وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

افتتاح فرع : عقار رقم 1 شارع 210 - ميدان فيكتوريا - دجلة - قسم المعادى

1531 - تى اف تامر فوزى T F Tamer Fawzy شركة سبق قيدها برقم     154014 قيدت فى 

16-09-2020 برقم ايداع    31615وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - رقم 2 - الدور السابع - عمارات السعودية

1532 - جاست انجيل لتجارة وتصنيع الملبس JUST ANGEL شركة سبق قيدها برقم     154122 قيدت 

فى 20-09-2020 برقم ايداع    31962وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - عقار 111 - عمارات البنفسج - شقة 1 - التجمع الول

1533 - كابيتال لينك للتطوير شركة سبق قيدها برقم     155723 قيدت فى 19-10-2020 برقم ايداع    

37332وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع / 235 الدور 

الرضى - بالقطاع الثانى - مركز المدينة - التجمع الخامس

1534 - كابيتال لينك للتطوير شركة سبق قيدها برقم     155723 قيدت فى 29-05-2022 برقم ايداع    

32707وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اغلق الفرع

1535 - تبديل للدراجات TABDEEL شركة سبق قيدها برقم     158201 قيدت فى 08-12-2020 برقم 

ايداع    46301وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 29 

شارع غيط العدة - عابدين -

1536 - محمد صلح احمد صباح و شركاه شركة سبق قيدها برقم     158232 قيدت فى 08-12-2020 برقم 

ايداع    46332وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية و موقع ممارسة النشاط: 

قطعه رقم ) 6154( ورش الصناعيه السادسه  – مدينة السادات – المنوفية

1537 - فردى هاى تك ستون للرخام والجرانيت شركة سبق قيدها برقم     158520 قيدت فى 2020-12-13 

برقم ايداع    47145وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان :   

قطعة الرض رقم D/83 سابقا وحالياV/48-  D/53 -  بمنطقة شق الثعبان -  طره – المعادى – القاهرة

1538 - ادنوك للستصلح وتنميه الراضي)شركة ذات مسئوليه محدوده( شركة سبق قيدها برقم     159766 

قيدت فى 04-01-2021 برقم ايداع    366وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الوادى الجديد منطقه سهل البركه - الكفاح

1539 - كيه جى واى لدارة المطاعم والكافتيريات  KGY شركة سبق قيدها برقم     160471 قيدت فى 

19-01-2021 برقم ايداع    2909وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

)STANLEY - تعديل العنوان - الكائن بمشروع مارينا مراسي - الساحل الشمالي - )ستانلي اكسبيرينس

1540 - كيه جى واى لدارة المطاعم والكافتيريات  KGY شركة سبق قيدها برقم     160471 قيدت فى 

19-01-2021 برقم ايداع    2909وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح 

) STANLEY - تعديل العنوان -  بمشروع فوكا باي - الساحل الشمالي - ) ستانلي اكسبيرينس
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1541 - اسرار نونيا العالمية لمستحضرات التجميل 

Nunnya secrets international cosmetics شركة سبق قيدها برقم     161789 قيدت فى 

15-02-2021 برقم ايداع    7389وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

افتتاح محل/ رقم 117 أ بمول سان ستيفانو

1542 - ايس لينكس ـ Ice Linx شركة سبق قيدها برقم     162726 قيدت فى 02-03-2021 برقم ايداع    

10298وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع/ قطعة الرض 

رقم )3-4-5-2( بالمنطقة الصناعية الخامسة )أ( مدينة برج العرب الجديدة

 QHSSE PLATFORM 1543 - كيو اتش اس اس اي بلت فورم للستشارات وخدمات مكافحه الحريق

شركة سبق قيدها برقم     164577 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    16477وفى تاريخ  2022-12-29   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

الدور الول -  المبني الداري -  ريحانه بلزا - منطقه الخدمات )د(-الشطر الول-  زهراء

1544 - التسويق السريع

EXPRESS MARKETING COMPANY شركة سبق قيدها برقم     165049 قيدت فى 

14-04-2021 برقم ايداع    17987وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

لعين الدارية رقم)RP A6-4( في الدور الرابع بالجناح رقم )A( بمشروع ريحانة بلزا بالشطر الول تقسيم 

مدينة زهراء المعادي, القاهرة

1545 - كوف ريل ستيت للتسويق العقاري شركة سبق قيدها برقم     170034 قيدت فى 04-08-2021 برقم 

ايداع    35354وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة قطعه 1 شرق الكاديميه 

المنطقه 3 محور مصطفي كامل شقه 7 الدور 3 التجمع الول

1546 - التوكيل لتوريد قطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم     170801 قيدت فى 18-08-2021 برقم 

ايداع    37901وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان - 114 ش 

يوسف صبرى ابو طالب - الحرفيين

1547 - إى جى سى للنشاءات EGC Construction شركة سبق قيدها برقم     171355 قيدت فى 

26-08-2021 برقم ايداع    39555وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان : 32 شارع حسن مامون -

1548 - ذا كارير ليد للخدمات والستشارات التعليمية شركة سبق قيدها برقم     174376 قيدت فى 

20-10-2021 برقم ايداع    49476وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان - 32 ش محمد صالح حرب - ميامى - المنتزه - السكندرية . وبذلك ينقل القيد

1549 - شوروم للتجارة والتوكيلت والتوريدات ) ش.م.م ( شركة مساهمة مؤسسة وفقا  للقانون المصرى . شركة 

سبق قيدها برقم     174686 قيدت فى 26-10-2021 برقم ايداع    50398وفى تاريخ  29-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع الوحده التجاريه رقم 077-2- مول كايرو فيستيفال -التجمع 

الخامس

1550 - اليفيتورز للمصاعد و المقاولت العامة ELEVATORS شركة سبق قيدها برقم     175882 قيدت 

فى 15-11-2021 برقم ايداع    54392وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

3 ش محمد المرجوش - قسم اول مدينه نصر

1551 - جاردنيا لتجهيز الملعب الرياضية واللندسكيب شركة سبق قيدها برقم     177368 قيدت فى 

07-12-2021 برقم ايداع    59178وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - رقم 3 بالعقار رقم 10م اولى - بمنطقة زهراء مدينة نصر - قسم مدينة نصر

1552 - بيم للمبانى الحديثة BEAM شركة سبق قيدها برقم     179455 قيدت فى 12-01-2022 برقم ايداع    

2085وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة تعديل العنوان : شقه رقم 2 بالعقار 

رقم 20 شارع الجلء – اغاخان – قسم الساحل
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1553 - بابل للتصدير شركة ذات مسئولية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     181502 قيدت فى 

17-02-2022 برقم ايداع    10129وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

تعديل العنوان: مكتب 12 الدور الخامس برج  6 – مبني سيتي ستار – الحي 11 – مدينه 6 اكتوبر -

1554 - حبق الشام شركة سبق قيدها برقم     184313 قيدت فى 03-04-2022 برقم ايداع    21105وفى 

تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع - مطعم حبق الشام  بالعقار 35 

شارع مصطفي النحاس - الدور الرضي والول علوي - مدينة نصر اول

1555 - بيزنس برين للتسويق اللكترونى Business Brain شركة سبق قيدها برقم     187933 قيدت فى 

02-06-2022 برقم ايداع    34386وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 30 

شارع المبتديان الدور الثالث وحدة 33

1556 - ميلت داون للتوزيع MELT DOWN شركة سبق قيدها برقم     189652 قيدت فى 2022-07-05 

برقم ايداع    42907وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع/ محل 

رقم 25 بالعقار 6 أ شارع اسماعيل محمد - الزمالك - قصر النيل

1557 - الصيرفى للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     193566 قيدت فى 2022-09-22 

برقم ايداع    60923وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع/ محل د 

5 عمارات ضباط الشرطة - جسر السويس - عين شمس

1558 - الصيرفى للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     193566 قيدت فى 2022-09-22 

برقم ايداع    60923وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافة فرع/ محل 

بالعقار 625 شارع بورسعيد - غمرة

1559 - تاور نايل كروز ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     322520 قيدت فى 15-05-1999 برقم ايداع    

8220وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القصر افتتاح فرع/ ساحة معبد الكرنك 

المحلت B18 الكائن بالدور الول بالسوق التجاري - جناح حتشبسوت

1560 - شركه القطاميه للتعمير و الستثمار السياحي والعقاري شركة سبق قيدها برقم     364650 قيدت فى 

12-12-2004 برقم ايداع    21321وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

تعديل العنوان - التجمع الول منطقة التجمعات شرق الطريق الدائرى - القاهرة الجديدة

National Bank of Kuwait - Egypt -  1561 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : 41 شارع قصر النيل - وسط البلد

National Bank of Kuwait - Egypt -  1562 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : 5ش ابراهيم - ميدان الكوربة

National Bank of Kuwait - Egypt -  1563 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : ) فرع الرحاب ( 401 و 402 السوق 

التجاري امام منطقة البنوك - مدينة الرحاب
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National Bank of Kuwait - Egypt -  1564 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : الدارة العامة - قطعة 155 مركز 

خدمات الحى الول - التجمع الخامس

National Bank of Kuwait - Egypt -  1565 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : مدينتي مول - بجوار ارابسيك مول - 

مدينتي

National Bank of Kuwait - Egypt -  1566 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : وحدة رقم 1 الكائنة بالمبنى رقم 340 

بشارع التسعين الجنوبى قطعة 340 أ - القطاع الثالث - أمام كونكورد بلزا - التجمع الخامس

National Bank of Kuwait - Egypt -  1567 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : نادى هليوبوليس الرياضى - 17 شارع 

الميرغنى

National Bank of Kuwait - Egypt -  1568 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع :) فرع القطامية ( - مول 5A بالقطعة رقم 

5أ بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة - الوحدة رقم )UG-9( بالدور الرضى - مبنى رقم E - بالتجمع 

الخامس

National Bank of Kuwait - Egypt -  1569 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية افتتاح فرع : سيتى سنتر مول - أمام الداون تاون

National Bank of Kuwait - Egypt -  1570 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع : 83 فندق مينا بالس - شارع الهرم - 

المريوطية - الهرم

National Bank of Kuwait - Egypt -  1571 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة افتتاح فرع : مجرة مول - قطعة 12 - محور 26 يوليو 

- مدينة الشيخ زايد
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National Bank of Kuwait - Egypt -  1572 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد افتتاح فرع : )11 , 41( شارع 23 يوليو وغاندى - 

حى شرق

National Bank of Kuwait - Egypt -  1573 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

 الوطنى  

 NBK ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     76701 قيدت فى 23-09-2014 برقم ايداع    22837وفى تاريخ  

31-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة افتتاح فرع : حي الملتقي العربي بالماظة
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النشاط

1 - الشركه المصريه اللمانيه لصناعات البناء }هوك ماك ماكس ايجيبت{ شركة سبق قيدها برقم     197 قيدت 

فى 04-03-1998 برقم ايداع    476 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو   

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تجميع جميع انواع الشبابيك و البواب و التندات و المظلت و الحواجز و 

القواطيع المعدنية و اللمونيوم و الكلدينج  ومقاولت التركيبات الصناعية و النشائية لصناعات البناء   و 

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية .  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 

121 لسنة 1982 وتعديلته فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة 

اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة للمارسة النشاط   و يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهه 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 

التنفيذيه .

2 - شركه بلو سكاي للفنادق العائمه والمطاعم شركة سبق قيدها برقم     11048 قيدت فى 24-03-2004 برقم 

ايداع    1510 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: امتلك وادارة الفنادق 

العائمة والمطاعم والبازارات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن 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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

3 - مارشال للمشروعات السياحيه شركة سبق قيدها برقم     11540 قيدت فى 12-03-2000 برقم ايداع    

586 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل قرية سياحية مستوى 

اربعة نجوم على مساحة 60000 م بمنطقة مركز جنوب مجاويش –البحر الحمر بطاقة ايوائية 326غرفة فندقية 

باسم تيتانيك رويال وتشتمل على مطاعم , كافيتريات , ملعب رياضية ,مارينا بحرية . بشرط ال يزيد اجمالى 

مساحة الوحدات المبيعة من القرية على 50 % من اجمالى المساحات المبنية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

4 - اصبح اسم الشركة بلو سكاى للفنادق العائمة والمطاعم شركة سبق قيدها برقم     11663 قيدت فى 

04-08-2004 برقم ايداع    5633 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: 

امتلك وادارة الفنادق العائمة والمطاعم والبازارات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن 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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

8 - هاني صموئيل ونيس بانوب وشركائه شركة سبق قيدها برقم     108334 قيدت فى 03-08-2017 برقم 

ايداع    27733 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة الجمله والتجزئه 

فى المدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائيه فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقه الهيئة 

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

العربيه رقم 356 لسنه 2008  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على 

كافه التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها
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9 - انترا سكشنز لتصنيع مهمات المباني -                 ENTRASECTIONS شركة سبق قيدها برقم     

111231 قيدت فى 26-01-1997 برقم ايداع    987 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

تصنيع وتركيب مواد البناء من منتجات أسمنتية )طوب وبلط وخلفه( والرخام والجرانيت والبلط بمختلف أنواعه 

ومقاساته والبواب والشبابيك سواء من المنيوم أو من مادة ال بى. فى.سى وتصنيع منتجات ال بى. فى . سى 

واستيراد الخامات وتصدير المنتجات . المقاولت العمومية لنشاط الشركة . الستيراد والتصدير والتوزيع لكافه 

المنتجات المصرية والجنبية بكافة انواعها  بما ليتعارض وأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية .  وبشرط 

أستصدار التراخيص اللزمة لمزاولة هذة النشطة . ويجوز 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 ول 

ئحته التنفيذية .

ECOTEL FOR ICT INTEGRATED  5 - اكوتل لتكنولوجيا المعلومات والتصالت والحلول المتكاملة

SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     42109 قيدت فى 08-11-2009 برقم ايداع    22637 وفى 

تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : مقاولت إنشاء وتركيب وتوريد وصيانة 

محطات وشبكات التصالت والمعلومات وتركيب وصيانة وتشغيل السنترالت وإقامة وصيانة شبكات نقل الصوت 

والصورة والمعلومات المكتوبة وأبراج التليفون المحمول ومايشمل ذلك من اختيار الموقع وإنشاء البراج واعمال 

الحفر والحلل والنشاء والتركيب بجميع مراحله والصيانة المتنقلة لجهزة التكييف والمباني الخاصة بأبراج 

التليفون المحمول وتقديم الستشارات الفنية ) عدا القانونية والمالية( والتصميمات والمقاولت المتكاملة في مجال 

التصالت والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية في كافة المجالت المتعلقة بنشاط 

الشركة وكذلك الخدمات والمستلزمات الطبية وآلت ومعدات الجراحة ومستحضرات التجميل وأدوية تكنولوجية 

وحيوية والجسام المضادة وتقديم الستشارات والخدمات في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد مراكز للتمنية 

وتدريب الموارد البشرية للعمل بالشركات المختلفة وعمل الدورات التدريبية في مجال التنمية البشرية فيما عدا 

القانونية والمالية وكذلك أعمال المقاولت التكميلية بجميع تخصصاتها المدنية والمعمارية و الكهربائية والميكانيكية 

وصيانتها والمقاولت المتكاملة بكاقة أنواعها وأشكالها وتقديم خدمات القيمة المضافة مع مراعاة أحكام القوانين 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ,كذلك توريد وضمان وصيانة 

أجهزة نظم المعلومات ومستلزماتها وبرامجها والجهزة التعليمية ومستلزماتها وبرامجها وأجهزة المعامل والتدريب 

التعليمية ومستلزماتها وبرامجها وأجهزة التيار الخفيف والتحكم وقطع الغيار اللزمة في مجال عمل الشركة وإعداد 

وتصميم برامج نظم المعلومات وقواعد البيانات والبرامج اللزمة لممارسة هذه النشطة مع مراعاة أحكام القوانين 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة 

أو تشترك بأى وجـه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيه بأعمالها أو التى تعاونها على تحقيق 

ش  أغرضها فى  مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

6 - الشركة السعودية المصرية لصناعات التبريد شركة سبق قيدها برقم     65534 قيدت فى 2013-04-11 

برقم ايداع    8321 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :- إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة التكييف بكافة أنواعها –إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع مبردات المياه بكافة 

أنواعها –إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع غليات البخار بكافة أنواعها وملحقاتها –أعمال المقاولت 

والتركيبات لجميع الجهزة - إعداد التصميمات الهندسية - الستشارات الهندسية والمالية والدارية والقتصادية - 

تقديم الستشارات فى كافة المجالت )فيماعدا مايتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 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 سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية .
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7 - او او سي ال )ايجيبت( للتوكيلت الملحيهShipping Agency S.A.E )Egypt( OOCL.  )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     78051 قيدت فى 24-11-2014 برقم ايداع    28201 وفى تاريخ  2022-12-01    

تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:   1- الوكالة الملحية   النقل والشحن البحرى للبضائع   2- تقديم 

خدمات النقل البرى الداخلى للبضائع ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع )الداخلي - الدولي( 

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى أو خارجه إل بعد القيد في سجل الناقلين واستخراج التراخيص 

اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي.   4 - ايجار وإدارة المخازن فيما عدا مخازن 

الكيماويات الخطرة.   5- تقديم الخدمات اللوجستية.   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشروط استصدار التراخيص اللزمة الممارسة هذه النشطة.   ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك 

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

في مصر أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية

10 - إكسبورتيام الدولية للتجارة والصناعة Exportium International شركة سبق قيدها برقم     125098 

قيدت فى 17-09-2018 برقم ايداع    38684 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, 

ومراكز البيانات , وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي . أعمال التوصيف والتحليل و 

التصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره  قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .

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 . إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد 

الحصول على ترخيص من الجهات المعنية . إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية 

واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون . 

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 . التوريدات العمومية.  مع أفراد حسابات مستقله ومركز مالى لكل 

نشاط على حده . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

11 - سمارت ستاند ايجيبت Smart Stand Egypt شركة سبق قيدها برقم     125789 قيدت فى 

02-10-2018 برقم ايداع    41377 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو  

حلول  تصنيع المواد الدعائية والطباعة لدي الغير   • التوكيلت التجارية .    • الدعاية والعلن   • •

تصنيع وتوريد و تركيب   توريد وتجهيز وتصميم ديكورات المحال التجارية والمولت   • تسويقية   •

المقاولت العموميه  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120  المشغولت و المصنعات المعدنية لدي الغير   •

لسنه1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاوله غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين لهذا الغرض 

.  مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او 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 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

12 - جالفا دكت لتشغيل المعادن شركة سبق قيدها برقم     133393 قيدت فى 26-03-2019 برقم ايداع    

14154 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف لنشاط الشركة على الشركة توفيق 

الوضاع وفقا لقانون الستيراد .
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13 - ذي ادرس للتطوير العقاري The Address Developments شركة سبق قيدها برقم     134431 

قيدت فى 18-04-2019 برقم ايداع    18048 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : الستثمار والتطوير العقاري. المقاولت العامة. شراء وبيع وتأجير امتلك الراضي بهدف تقسيمها و 

تخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشآت عليها و إقامة المباني والوحدات 

السكنية و التجارية والدارية والترفيهية لتمليكها أو تأجيرها أو إدارتها او استغللها لحسابها او لحساب الغير.  

تجهيز الراضي بمرافق البنية الساسية )مياه/ صرف صحي/ كهرباء/ تليفونات/ طرق( و استغللها بالتمليك او 

اليجار وتنسيق الحدائق وطرق والميادين. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

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

وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهه بعملها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندرج فيها أو تشتريها او تلحق بها وذلك طبقا لحكام القانون.

14 - ريكاب للحلول الهندسية Recap Engineering Solutions شركة سبق قيدها برقم     146276 

قيدت فى 02-02-2020 برقم ايداع    4854 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو: المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة . التجارة العامة والتوريدات العمومية  والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة وتوزيع الكيماويات . تقديم الستشارات الهندسية والختبارات  ) 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 . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطةويجوز 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 .

15 - ديناميك موشين للفعاليات DYNAMIC MOTION EVENTS  تحويل الشركة من قانون 72 لسنه 

2017 الي القانون 159 لسنه 1981 شركة سبق قيدها برقم     148852 قيدت فى 28-04-2020 برقم ايداع    

13604 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تصميم وتنفيذ الفعاليات 

التسويقيه وديكورات اجنحه المعارض والمؤتمرات و اعمال تنفيذ التصميم الداخلي التجارة العامه والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  .

16 - سوسن سعيد سيد عبدا وشريكيها ) الشركة المصرية الهندسية للتصنيع والستثمار العقارى ( شركة سبق 

قيدها برقم     150889 قيدت فى 12-07-2020 برقم ايداع    20640 وفى تاريخ  01-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح اقامه مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه

17 - الفضية هوم للصناعات والمقاولت شركة سبق قيدها برقم     154126 قيدت فى 20-09-2020 برقم 

ايداع    31966 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :  التجارة العامة 

والتوزيع في ما هو مسموح به قانونا . المقاولت العامة . التوريدات العمومية . اعمال الديكورات بكافه انواعها . 

تصنيع لدى الغير الساس الخشبي وكل ما يشمله من غرف نوم وابواب وديكورات ومطابخ والمراتب الخاصة 

لغرف النوم والمراتب الطبية .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه 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 .
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18 - تي بي جي للستثمار العقاري TBG شركة سبق قيدها برقم     156689 قيدت فى 05-11-2020 برقم 

ايداع    40692 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو –  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   التوريدات العمومية  المقاولت العامة  التطوير العقاري  التسويق العقاري  

ادارة المشروعات فيما عدا الفندقية  اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية  تطوير 

العمال واعادة الهيكلة الدارية للشركات  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع 

المشروبات )عدا الكحولية( والمأكولت والتيك اواي   اقامة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية بالمناطق النائية 

والمحتمعات العمرانية الجديدة   اقامة وتشغيل وتأجير وحدات العمل المشتركة  التصدير  تقديم الستشارات )فيما 

عدا الستشارات القانونية 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(  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 .

42 - ان تى ام جلوبال شركة سبق قيدها برقم     117728 قيدت فى 27-02-2018 برقم ايداع    9523 وفى 

تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:خدمات النقل البحري الدولي للبضائع/ 

التصدير / وزن البضائع لحساب الغير/ التخليص الجمركي/ وساطة النقل/ خدمات الشحن الدولي مع مراعاة أحكام 

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

أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجده 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 و لئحته التنفيذية.

19 - فلفليكس للبرمجيات Fillflix For Software شركة سبق قيدها برقم     158665 قيدت فى 

15-12-2020 برقم ايداع    47659 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها / انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها / 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها / تصميم وانشاء 

وادارة المواقع اللكترونية دون عرض اي محتوي اعلني او اعلمي او صحفى / التجارة اللكترونية عبر 

النترنت / تجارة ) بيع وشراء وتوريد ( اجهزة الكترونية ) هاردوير ( مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكـون لـهـا 

مصلحة أو تشترك بـأى وجـه مـن الـوجـوه مع الشركات وغيرها التي تزاوال اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أوتشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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20 - محمد ايهاب كمال محمد وشريكتة شركة سبق قيدها برقم     160593 قيدت فى 21-01-2021 برقم ايداع    

3298 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: صناعة تكنولوجيا المعلومات 

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

وتطوير البرمجيات , والتعليم التكنولوجي / أعمال التوصيف والتحليل و التصميم 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 اللكتروني/ 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./ إقامة شبكات نقل الصوت 

إقامة أو  والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية./

إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون./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./

التوريدات العمومية.  مع أفراد حسابات مستقله ومركز مالى لكل نشاط على حده  مع مراعاة احكام القوانين 

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

21 - سمارت لتجهيزات عيادات السنان

Smart Dental Solutions

  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     160993 قيدت فى 31-01-2021 برقم ايداع    4590 وفى تاريخ  

01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو :  - التوريدات العموميه – المقاولت العامه   - 

تجارة وتوزيع الجهزه والمعدات والمستلزمات الطبيه بكافة انواعها   - مقاولت تجهيز المستشفيات والمعامل 

الطبيه ومستلزماتها وعيادات السنان  - التصدير والستيراد  - تاجير المعدات والجهزه الطبيه بكافة اشكالها )فيما 

عدا التأجير التمويلي(  - التوكيلت التجاريه .   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بشان تنظيم 

اعمال الوكاله التجاريه اجكام لقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركه 

اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المخته وبما ل 

يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .  ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى 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

22 - المقصد للنشاء و التعمير شركة سبق قيدها برقم     161105 قيدت فى 02-02-2021 برقم ايداع    

5054 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامه وتشغيل وادارة المطاعم 

والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات  ) عدا الكحولية (    وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك واى . 

التوريدات العمومية . المقاولت العامه . التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . تقديم الستشارات 

الهندسية " فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليةوكذا 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 سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية . 

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 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 .
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23 - كواد جوروز كونستراكشنز Quad Gurus Constructions شركة سبق قيدها برقم     178908 

قيدت فى 03-01-2022 برقم ايداع    56 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

. المقاولت العامه ومقاولت التشطيبات والديكور . اعداد التصميمات الهندسية  . تقديم الستشارات الهندسية)فيما 

عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زياده 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 التنفيذيه( التوريدات العمومية . وذلك دون الخلل بأحكام 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 شبيهه بأعمالها والتى 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

Integrated Energy and Engineering Services  24 - شركة خدمات الطاقه والهندسه المتكامله

IEES( ( شركة سبق قيدها برقم     180102 قيدت فى 23-01-2022 برقم ايداع    4122 وفى تاريخ  

01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . تقديم الستشارات الهندسيه و تقديم الستشارات فى 

مجال الطاقه المتجدده و ترشيد إستهلك الطاقه )فيما عدا الستشارات القانونيه و الستشارات و الدراسات المتعلقه 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات 

العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق رأس المال و لئحته التنفيذيه(. 

إعداد التصميمات الهندسيه . تجارة ألواح الطاقه الشمسيه و أجهزة و معدات توليد الطاقه . إقامة و تشغيل و إدارة 

مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشريه . التوريدات العموميه.و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح 

و القرارات الساريه و بشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه.و يجوز للشركه أن تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها و التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أة تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون

25 - عبر الخليج للتعدين  Transgulf Mining Company شركة سبق قيدها برقم     180182 قيدت فى 

24-01-2022 برقم ايداع    4432 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو:1/ التنقيب عن الخامات التعدينة و المعادن و استخراجها و استغلل المناجم لحساب الشركة و للغير 2/تقدم 

الخدمات المساندة لعمال الستكشاف و الحفر و التنقيب و الستخراج للمعادن و المواد البترولية   3 /توزيد وبيع 

وتوزيع الخامات التعدينية والمنتجات النصف صناعية والمنتجات المعدنية  4/تقديم الخدمات الصناعية وصيانة 

المعدات واللت وخطوط النتاج ويشمل ذلك العمال الميكانيكية والهندسية  5 /التجارة العامة والتوزيع 

والتوريدات العمومية فيما هو مسموح به قانونا  6 /التصدير والتجارة 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
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26 - جريتشن للغزل والنسيج شركة سبق قيدها برقم     186436 قيدت فى 11-05-2022 برقم ايداع    

27543 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن والصناعات الهندسية ) تصنيع ماكينات وخطوط النتاج ,الثاث المعدنى والخشبي واللوميتال , 

تصنيع وتجميع السيارات ومكملتها , مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية والجهزة الليكترونية 

والكهربائية والصناعات المكملة لها , تصنيع وتجميع وحدات التبريد والتكييف والتجميد والشيلر , تصنيع وحدات 

الضاءة واللمبات ومعدات اطفاء الحريق ومعدات الصالت الرياضية  (   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات 

)  تصنيع البلستيك والكياس والشنط ومواد التعبئة والتغليف و والدوات المنزلية والدوات المكتبية والورق 

والكرتون ولب الورق والمناديل والفوم والصابون والمنظفات الصناعية والصمغ والغراء والمواد اللصقة 

والدهانات وتصنيع الزيوت العطرية والعطور(   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى والرخام 

والجرانيت والنترلوك والبلدورة والسيراميك والزجاج . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية والحاصلت الزراعية وتعبئة وتغليف اللحوم المصنعة ومنتجاتها وتعبئة وتغليف اللبان واليس كريم 

والعصائر وتصنيع الزيوت .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والخيوط واللياف الطبيعة والصناعية 

والملبس الجاهزة والمفروشات والستائر والمنسوجات بانواعها وصباغتها طباعتها والصناعات المكملة لها . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود من فصائل مختلفة وصباغتها ودباغتها وتصنيع كافة انواع الجلود .  مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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

27 - مناسك للتسويق اللكترونىManasek شركة سبق قيدها برقم     191121 قيدت فى 2022-08-10 

برقم ايداع    49567 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : التسويق 

اللكتروني عبر النترنت _دعم ريادة العمال _إدارة المشروعات  مع مراعات القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشأن شركات الدارة الفشندقية و شروط و إجراءات الترخيص بها _ أعمال التوصيف و التحليل و التصميم 

ختلف أنواعها _ تجارة و صيانة برامج الحاسب اللي _التوكيلت  للبرمجيات و قواعد البيانات و التطبيقات بمش

التجارية   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التاجاريه , ول ينشئ  

تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات 

نظمة لهذا الغرض_ التوريدات العمومية _تسويق المواد الغذائية و  المشختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين المش

نشأت     القيام بأعمال تنسيق و صيانة و إدارة و تجميل  نتجات اللحوم _ تقديم خدمات النظافة للمباني و المن مش

الحدائق و الطرق و الميادين )اللندسكيب( _إستصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله 

للستزراع , و إستزراع الراضي المشستصلحة , و يششترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مشخصصة 

لغراض الستصلح و الستزراع , و ان تشستخدم طشرق الري الحديثة في الستزراع و ليس الري بطريق الغمر   

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 

2008 _تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم _ تربية 

جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ او إنتاج البيض او التسمين أو اللحوم .   

تأجير مساحات العمل  _   مقاولت اعمال البناء و الديكور    _ إعداد الدورات التدريبية _    إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   _  تأجير الوحدات الدارية   _  التطوير العقارى و السياحى و العمرانى    

_ إدارة وصيانة العقارات   _  التسويق العقاري

28 - اليوم السعيد التجارية شركة سبق قيدها برقم     196901 قيدت فى 10-11-2022 برقم ايداع    74841 

وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تشغيل واداره المطاعم الثابته والكافتريات 

لتقديم حلويات وسناكس ومأكولت تيك اواي والمشروبات السريعه فيما عدا الكحوليه / تشغيل محلت الميني 

ماركت / تشغيل مخبز آلي / التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العموميه / التصدير / 

تجاره الدجاج والسماك الطازجه واللحم / تربيه المواشي والدواجن وبيعها وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطه
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29 - ألو فارم لمستحضرات التجميل Aloe Farm شركة سبق قيدها برقم     197277 قيدت فى 

16-11-2022 برقم ايداع    76323 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 

تجارة و توزيع و تصنيع لدى الغير الدويه البشريه و البيطريه و المستحضرات الطبيه و مستحضرات التجميل و 

المكملت الغذائيه و الغذيه الطبيه و الغذيه الخاصه و أغذية الطفال و المستلزمات الطبيه و الجهزه الطبيه و 

التعويضيه و الطراف الصناعيه و السمده الزراعيه. التصدير و التوكيلت التجاريه. تلتزم الشركه بأحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكاله التجاريه و ل ينشئ تأسيس الشركه أى حق فى مزاولة 

غراضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه و بما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمه لهذا الغرض. التوريدات العموميه. إستصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها 

قابله للستزراع و إستزراع الراضى المستصلحه و يشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصه 

لغراض الستصلح و الستزراع و أن تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع و ليس الرى بطريق الغمر. 

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 

2008. و ذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و يشترط إستصدار التراخيص اللزمه 

لممارسة هذه النشطه. و يجوز للشركه أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  

شبيهه بأعمالها و التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون.

30 - موبيليا ستور لتسويق الثاث  Mobilia - Store شركة سبق قيدها برقم     199302 قيدت فى 

التسويق  29-07-2020 برقم ايداع    3299 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -

إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا(.   اللكتروني   -

وذلك من 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 في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

31 - ايكتشن للتجارة و التوكيلت  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     61316 قيدت فى 18-10-2012 برقم 

ايداع    21873 وفى تاريخ  03-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : استيراد وتصدير . 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الدوات المنزلية . التوكيلت التجارية . بيع الدوات 

المنزلية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع جميع الدوات المنزلية ومستلزماتها والتصنيع لدى الغير لكل ما 

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

النشطة . 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 ان تندمج 

فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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32 - صحارى لدارة المشروعات المتوسطه SAHARA MEDIUM ENTERPRISE - S M E شركة 

سبق قيدها برقم     124400 قيدت فى 26-08-2018 برقم ايداع    35716 وفى تاريخ  03-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الشراف على تنفيذ المشروعات . اعداد التصميمات الهندسية . ادارة 

المشروعات الصغيرة و المتوسطة عدا الدارة الفندقية . اعداد دراسات الجدوي للمشروعات . اقامة و تشغيل و 

ادارة المطاعم و الكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليات ( و تقديم جميع انواع المأكولت 

و التيك اواى . اقامة و تشغيل و ادارة مركز تجميل للعناية بالبشرة و الشعر و الجسم ) بيوتي سنتر ( . اقامة و 

ادارة و تشغيل ميني ماركت .  اقامة و تشغيل و ادارة مركز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية . اقامة و 

تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده . انشاء 

و ادارة و تشغيل المراكز التجارية . اقامة و تشغيل و ادارة نادي صحي )جيمانيزيوم – مساج – سونا – سبا ( . 

اقامة القري السياحية و الفنادق ) الثابته ( و الموتيلت و النشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية و 

ترفيهية و رياضية و تجارية و ثقافية  . التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية 

مع مراعاة   أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها . ويجوز 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 و ذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

33 - هايدرو ويف للعمال الهندسية  

  HYDROWAVE ENGINEERING WORKS شركة سبق قيدها برقم     158912 قيدت فى 

20-12-2020 برقم ايداع    48547 وفى تاريخ  03-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

أنشطة داخل قانون 72 : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطلمبات بكافة انواعها . تجارة الطلمبات جملة وتجزئة فى 

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . اقامة أو ادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات 

توزيعها وخطوط نقلها للراضى المخصصة للستصلح والستزراع . أعمال التصميمات الهندسية للمعدات 

وخطوط النتاج والمصانع . اعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات . أنشطة خارج قانون 

72 :  التجارة العامة  والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  صيانة كافة أنواع 

الطلمبات . مع افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار . وذلك دون الخلل 

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

للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصرأو فى الخارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .

34 - تكنولوجيا المواد العازلة - تكنوبت Technology of Insulating Materials - Technobit شركة 

سبق قيدها برقم     191274 قيدت فى 11-08-2022 برقم ايداع    50245 وفى تاريخ  03-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد العازلة للرطوبة والمياه والمواد العازلة 

المستخدمة في تبطين الترع والمصارف والعوازل الحرارية بكافة انواعها واشكالها وانتاج البيتومين المؤكسد 

والستيراد والتصدير . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . يجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغير 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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35 - الشركه المصريه للزيوت الطبيعيه شركة سبق قيدها برقم     698 قيدت فى 03-04-1996 برقم ايداع    

148 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة كافة أنواع المنتجات 

الزراعية والبذور الزيتية وتجارة وتداول شتلت الفاكهة والجوجوبا ) الهوهوبا  ( وتسويقها في الداخل والخارج 

بعد الحصول علي التراخيص اللزمه من وزارة الزراعة وتصنيع الدوية ومستحضرات التجميل لدي الغير 

وتسويقها والتصدير وتجارة وتسويق الفحم النباتي الناتج من كسب الجوجوبا وزراعة وإقامة المشاريع الزراعية 

والشراف والتدريب الزراعي وتوفير الستشارات الفنية والتدريب للغير في مجال عمل الشركة وذلك كله مع 

مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 فيما عدا ما يتعلق بالوراق المالية 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 مع مراعاة  أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

Value Co. for Learning and Development                      43 - فاليو لحلول التعليم والتطوير

Solutions شركة سبق قيدها برقم     124483 قيدت فى 28-08-2018 برقم ايداع    36122 وفى تاريخ  

04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتطويرها . اعداد 

الدراسات والبحاث العلمية . بيع وتوزيع الكتب الورقيه واللكترونية والصوتية عن طريق المواقع اللكترونيه 

والتطبيقات الخاصة بالشركة والمواقع اللكترونية الخرى . انتاج وتصميم البرامج والتطبيقات . مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطة .ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك  بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او 

التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج. كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التفيذيه .

36 - شركه حدائق طيبه للسياحه فندق المديره شركة سبق قيدها برقم     4428 قيدت فى 01-04-2003 برقم 

ايداع    234 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1 . إقامة وإدارة فندق 

سياحي بمنطقة القصر مستوي ل يقل عن 4 نجوم على مساحة ل تقل عن40000 متر مربع )أربعون ألف متر 

مربع( بطاقة أيوائية ل تقل عن 54 غرفة وعدد ثلث فيلت ومطعم سياحي وحمامات سباحة والنشطة المكملة أو 

المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية, أو ترفيهية, أو ثقافية, أو رياضية, أو تجارية "منافذ بيع او محلت تجارية" 

واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها. 2 . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة 

للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة.  3 . تصميم, أو إنشاء, أو إنتاج, أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات 

توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها و/أو استخدامها من قبل الفندق. 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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  

لحكام القانون

37 - نعمان سليم عبد الدايم وشريكه شركة سبق قيدها برقم     38189 قيدت فى 12-04-2009 برقم ايداع    

7366 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض المنشاة : اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج 

وحفظ ومعالجة الحاصلت الزراعية _ التصدير _ تعبئة وتغليف منتجات الغير والتعبئة والتغليف لدي الغير مع 

التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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38 - ماك ايجيبت للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     48502 قيدت فى 13-10-2010 برقم ايداع    

22288 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستثمار العقاري وشراء 

الراضي وتقسيمها وبيعها والمقاولت العامة والتجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  والستيراد والتصدير 

والتوكيلت التجارية واقامة المعارض بشرط استصدار تراخيص كل معرض علي حدة وإقامة وإدارة وبيع وإيجار 

وإستئجار المطاعم والفنادق الثابتة والموتيلت واستصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية او احدهما / 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلها للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة ) 

ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع كما يشترط في 

الستزراع ان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريقة الغمر ( وتجارة السمنت والحديد والرخام 

ومستلزمات البناء والدوات الصحية وتجارة جميع أنواع المعدات وتجارة الدوات والجهزة الكهربائية وأعمدة 

النارة وتجارة الجهزة والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية وتجارة الخشاب ومنتجاتها 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  شبية بأعمالها أو التي قد 

تعاونها علي تحقيق في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشترها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

39 - تى اس ترادينج ليمتد T S TRADING CO LTD )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     62754 قيدت 

فى 19-12-2012 برقم ايداع    26959 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : 

الستيراد لصالح الغير والستيراد مقابل عموله

40 - اى كونتراكتينج     I CONTRACTING شركة سبق قيدها برقم     90645 قيدت فى 2016-02-11 

برقم ايداع    4735 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة . 

التوريدات العمومية . التوكيلت التجارية . الستشارات الهندسية . التصميم الداخلى والشراف على تنفيذ العمال 

الكهروميكانيكية والعمال الهندسية . مع مراعاة القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجاري 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 التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها 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 القانون ولئحته التنفيذية.

41 - عبد الهادى عبدالرحمن حمصى وشريكته شركة سبق قيدها برقم     94663 قيدت فى 21-06-2016 برقم 

ايداع    19717 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة والتطريز . مع مراعاة أحكام والقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة 

الحصول على التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

44 - يونايتد برازرز UNITED BROTHERS شركة سبق قيدها برقم     133949 قيدت فى 

09-04-2019 برقم ايداع    16259 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه 

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -التوريدات العموميه -التصدير والتوكيلت التجاريه  وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه 

.  ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها اوا لتي 

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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45 - امان للخدمات التكنولوجية AMAN شركة سبق قيدها برقم     136893 قيدت فى 01-07-2019 برقم 

ايداع    27242 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها / أعمال تصميم وإنتاج وتطوير البرامج 

والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها / إنتاج المحتوي 

اللكتروني بصورة 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 وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات / تنفيذ 

وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات / التصال وخدمات النترنت / المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق 

الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية / إقامة شبكات نقل الصوت والصورة 

والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية / إقامة وإدارة وتشغيل 

وصيانة وتركيبات محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص 

من الجهات المعنية وليشمل ذلك الذاعة والتليفزيون / مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية 

والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ) مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003 ( / 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 المحتوي 

التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني / 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

/ تقديم الخدمات اللوجستية ف مجال غرض الشركة / تقديم خدمات التحصيل اللكتروني / تحصيل الفواتير لحساب 

الشركة وحساب الغير / المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة / مقاولت تركيبات الداتا سنتر / تقديم 

الستشارات المالية والدارية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة 

زيادة رأس المال والستحواز 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 ( / إقامة وتنظيم 

وإدارة المعارض والمؤتمرات ) بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة ( / إقامة وتشغيل 

مراكز لعداد وتنمية وتدريب الموارة البشرية / تقديم خدمات الصيانة والفحص الفني للمركبات / إنهاء الجراءات 

الدارية أمام الجهات المختصة / تجارة وتوريد المواد الغذائية / إنشاء وإدارة مراكز التصالت )الكول سنتر ( 

تلتزم الشركة بأحكام القانون 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم 

أعمال الوكالة التجارية ولينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزالة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

46 - غزال إيجي جروب للصناعات الغذائية GHAZAL EGY GROUP شركة سبق قيدها برقم     

144378 قيدت فى 25-12-2019 برقم ايداع    55308 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامه . التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية 

. التوكيلت التجارية . إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتريات لتقديم جميع أنواع المشروبات والمأكولت والتيك 

أواي . إستغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( . إقامة وتشغيل مصنع لطحن المواد الغذائية والتعبئة والتغليف.

Page 728 of 1616 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

47 - سامية رزق بطرس مقار وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     148476 قيدت فى 16-03-2020 برقم 

ايداع    12229 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أنشطة قانون 72 : اقامه تشعيل الفنادق 

الثابته و الموتولت و الشقق و الجنحه الفندقية و القرى السياحيه و النشطه المكملة او المرتبطه بذالك سواء كانت 

خدميه او ترفيهيه او رياضية او تجارية او ثقافية و استكمال المنشات الخاصة بها و التوسع فيها على ان ل يقل 

مستوى الفنادق و الموتيلت و الشقق و الجنحة الفندقية و القرى السياحيه عن ثلث نجوم و ال يزيد اجمالى 

مساحة الوحداد المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليوائية للمشروع .   - أقامه و تشغيل 

مراكز الغوص و النشطه المكمله لها او المرتبطه بها  - السياحه العلجية للمرضى و ذالك بتنظيم اجرائات الحجز 

لدى المستشفيات و المراكز الطبية و العلجية و غيرها مما يصدر بتحديدة قرار من الوزير المختص بالصحه مع 

التنسيق بالوزير المختص بالسياحه  - السياحه البيئية و ذالك باقامه و إدارة النزل البيئية و مواقع مشاهدة الطيور و 

الشعاب المرجانية و غيرها من النظم البيئية المتميزة  - المخيمات السياحيه على ال يقل مستواها عن ثلث نجوم  

و يستثنى من شرط الثلث نجوم البندين )ا( و )ب( المشار اليهما المشروعات السياحيه المقامه في محاقظه الوادى 

الجديد و المناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء   - 

انشطه خارج قانون 72 :  - أقامه و تنظيم المعارض ) فيما عدا المعارض السياحية ( و المؤتمرات و الحفلت 

العامه بشرط استصدار التراخيص اللزمه لكل معرض على حدى مع اللتزام بافراد حسابات مستقله و مركز مالى 

مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار  مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و على الشركه 

الحصول على كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها

48 - تفاصيل للنشاءات TFASEEL CONSTRUCTION شركة سبق قيدها برقم     149373 قيدت فى 

21-05-2020 برقم ايداع    15749 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

ادارة المشروعات الترفيهية والكافيهات والكافتيريا وادارة المشروعات بكافه انواعها / المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة / تشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط 

نقلها / تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها / تشغيل واداره 

وتصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة علي اختلف مصادرها وشبكات 

توزيعها كل ما يتعلق بجميع اعمال المقاولت الخاصه بتمهيد الطرق وانشائها ورصفها وتشغيل واعمال الناره 

والكهرباء وللكبارى والمباني وعمل المسطحات الخضراء والنشاءات الخاصه بهم / اداره وتشغيل الطرق 

والممرات ومهابط الطائرات والقيام بجميع العمال المتكامله من رصف وترميم وصيانه وتشغيل الطرق والكبارى 

/ التوريدات العمومية بكافه أنواعها والتصدير

49 - تو أمز ديزاين استوديو Two Emms Design Studio شركة سبق قيدها برقم     157995 قيدت فى 

06-12-2020 برقم ايداع    45695 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

اعداد التصميمات المعمارية / اعمال التشطيبات الداخلية / التوريدات العمومية / التصدير وذلك دون الخلل 

بأحكام والقوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تشترك بأي 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 لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون وذلك دون الخلل بأحكام والقوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي 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 لها ان تندمج فيها 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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50 - جي اس جي أي اس لخدمات النترنت

GSGIS

  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     165028 قيدت فى 14-04-2021 برقم ايداع    17966 وفى تاريخ  

04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:تقديم خدمات النترنت /التجارة اللكترونية عبر 

النترنت /التسويق اللكتروني عبر النترنت /تصميم الموافع اللكترونية و التطبيقات وتصميمات الجرافيك/التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/التوريدات العمومية/إدارة المشروعات فيما عدا الفندقية/التصديروذلك 

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

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

أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخري أو معها أو 

أن تتحول إلي شركة من طبيعة أخري وذلك كله طبقا لحكام القانون

51 - كايزر بايتس للتجارة والتوزيع  Kaizer Bites شركة سبق قيدها برقم     171384 قيدت فى 

29-08-2021 برقم ايداع    39717 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحولية ( و تقديم  •   -:

التجارة العامة  و  اقامة و تشغيل و ادارة وحدات الطعام المتنقلة  • جميع انواع الماكولت و التيك اواي .  •

استغلل العلمات التجارية)الفرنشايز(  ويجوز للشركة أن تشترك بأي  التوزيع فيما هو مسموع به قانونا .  •

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.

52 - امبالسز لللكترونيات Impulses شركة سبق قيدها برقم     173749 قيدت فى 11-10-2021 برقم 

ايداع    47449 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :- برمجة وتطوير 

التطبيقات وموقع النترنت/ برمجة وتصميم وتسويق الدوائر اللكترونية / التصنيع لدى الغير وذلك دون الخلل 

بأحكام القانون واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزم لممارسة هذة النشطة ويجوز 

للشركة أن تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها  التى تزاول أعمال شبيهة باعمالها 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

53 - دلما للصناعات الغذائية Delma Company For Food industries شركة سبق قيدها برقم     

185755 قيدت فى 18-04-2022 برقم ايداع    24162 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح  غرض الشركة : نشاط من داخل قانون 72 لسنة 2017 . اقامة وتشغيل مصنع  لتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وعلى الخص . 1. السناكس بجميع انواعه .2. المعجنات . 

كرواسون – بقصمات سمسم – فطائر – باتون ساليه - ساليزونات . 3. العصائر بجميع انواعها . انشطة من 

خارج قانون 72 لسنة 2017. التصدير

54 - زدوان للمقاولت العامة و التوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     196074 قيدت فى 

27-10-2022 برقم ايداع    71031 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : 

التوريدات العمومية

55 - فود ماركس سوليوشن    Food Marks Solution شركة سبق قيدها برقم     198955 قيدت فى 

19-08-2021 برقم ايداع    5752 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التوريدات العموميه  

أقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا  الستيراد  • التصدير  • •

تصنيع وتعبئه  شراء وبيع وتوريد المواد الغذائيه.  • الكحوليه( وتقديم  جميع أنواع المأكولت والتيك اواي.  •

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  وذللك دون الخلل  وتغليف المواد الغذائيه لدي الغير.  •

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه. بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز 

للشركه أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصرأو في الخارج كما يجوز ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون.
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56 - ادفنشر تورز شركة سبق قيدها برقم     307173 قيدت فى 27-08-1997 برقم ايداع    16762 وفى 

تشغيل وسائل النقل البرية  تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح سياحة عامة فقرة ) أ ( وتشمل:  -

تنظيم رحلت سياحية جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وفقا  لبرامج معينة وتنفيذ ما  لنقل السائحين.  -

بيع او صرف تذاكر السفر  يتصل بها من نقل وإقامة ما يلحق بها من خدمات ول يشمل ذلك النقل الجوي.  -

وتيسير نقل المتعة وحجز الماكن على وسائل النقل المختلفة وكذلك  الوكالة عن شركات الطيران والملحة 

وشركات النقل الخرى .  وذلك وفقا  لحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنه 2008 

ولئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 209 لسنة2009 .   وتلتزم الشركة بأفراد حسابات مستقله لكل 

نشاط علي حده.   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه علي الشركات وغيرها التي 

تزاول اعمال  شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

في الهيئات السالفة او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

57 - شركه الكتروستار للصناعات الهندسيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     104 قيدت فى 1994-12-14 

برقم ايداع    142 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح العمل فى كافة المجالت تصنيع 

وتجميع وتشغيل وتوزيع السلع الهندسية والجهزة المنزلية والمكتبية والفندقية بصفة خاصة فى المجالت التية:  

البوتاجازات بأنواعها.  5( الغسالت بأنواعها.  4( الديب فريزر بأنواعها.  3( الثلجات بأنواعها.  2( )1

تصنيع السخانات الكهربائية والبوتجازات.    أجهزة النارة التى تعمل بالغاز والكهرباء أو الحجارة الجافة.  6(

المشغولت  التأجير التمويلى مع مراعاة إحكام القانون رقم 159 لسنة 1995 ولئحتة التنفيذية.  8( )7

المعدات الرأسمالية والصناعات المغذية لنشطة  القوالب والفورم.  10( والصناعات المعدنية والبلستيكية.  9(

إنتاج وتشغيل وبيع أجزاء الثلجات  إنتاج وبيع أجهزة منزلية مفككة وقطع غيارها.   12( الشركة.  11(

تصنيع وتجميع كافة الجهزة المنزلية  والديب فريزر المفككة تفكيكا  كليا  أوجزئيا  لغراض مبيعات التصدير.   

الكهربائية واللكترونية والهندسية وأجهزة التبريد والتكييف والصناعات المغذية لها.  13(   تصنيع وتجميع 

سخانات غاز سعات مختلفة.  14(    تصنيع وتجميع تكييف إسبلييت قدرات مختلفة.  15(   تصنيع وتجميع 

المكانس الكهربائية   تكييف شباك قدرات مختلفة.  16(  تصنيع وتجميع شاشات LED مقاسات مختلفة.  17(

نشاط الستثمار العقارى.  22( ميكروويف  21( أفران كهربائية وغاز.  20( مبردات المياه  19( )18

نشاط إستيراد منتج تام من الجهزة الكهربائية للستخدامات المنزلية بغرض التجار بوتجازات /مكانس 

مكاوى/خلطات/ميكروويف/منقى مياه)الفلتر( والمرواح الكهربائية أو أى أجهزة كهربائية أخرى للستخدامات 

المنزلية. والشركة فى سبيل تحقيق أهدافها إستيراد اللت والمعدات والدوات والخامات والجزاء المصنعة 

والنصف مصنعه ومستلزمات وقطع الغيار والكسسوارات وتصدير فائض النتاج والقيام بأعمال الصيانة وتقديم 

المشورة الفنية اللزمة وقبول التوكيلت التجارية فى حدود غرضها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيه بأعمالها أو التى 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.

58 - شركه دابر ايجيبت ليمتد شركة سبق قيدها برقم     245 قيدت فى 29-11-1994 برقم ايداع    296 وفى 

تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ إنتاج مستحضرات التجميل وزيوت العناية 

بالشعر والخل وماء الورد والجلوكوز والشربات وتصنيع الصابون السائل )صابون تواليت سائل( وانتاج وتصنيع 

وتعبئة منظفات ومطهرات أرضيات وأسطح سائلة ومنظفات ملبس بودرة وسائلة والمناديل المبللة وتعبئة او 

تخفيف المواد الكيماوية السائلة 2_ إنتاج وتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل وزيوت العناية بالشعر والخل وماء 

الورد والجلوكوز والشربات وتصنيع الصابون السائل )صابون تواليت سائل( وانتاج وتصنيع وتعبئة منظفات 

ومطهرات أرضيات وأسطح سائلة ومنظفات ملبس بودرة وسائلة والمناديل المبللة وتعبئة او تخفيف المواد 

الكيماوية السائلة لدي الغير 3_ التجارة العامة والتوزيع والتصدير لكافة أنواع البضائع والمواد الخام ومواد التعبئة 

والتغليف والمنتجات نهائية الصنع فيما هو مسموح به مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حده 

ويجوز للشركة القيام بمشروعات اخري او تعديل غرضها في إطار قانون الستثمار وبموافقة الهيئة العامة 

للستثمار
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59 - اندماج شركه مصر للمشروعات السياحيه ش0م0م في شركه مصر للمشروعات العمرانيه والسياحيه ش0م0

م شركة سبق قيدها برقم     541 قيدت فى 19-10-1995 برقم ايداع    344 وفى تاريخ  05-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 1. جميع مقاولت النشاءات والمباني بما ل يتعارض مع احكام القانون رقم 

143 لسنة 1981 في شان الراضي الصحراوية والتمليك بانواعه المختلفه . 2. اداره الفنادق والقري السياحية 

وامتلكها وتشغيلها .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسه هذه النشطه . ويجوز 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 السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .                                                                                  

:

60 - آفاق مصر للمقاولت العامه والتوريدات والعمال الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     56258 قيدت فى 

24-01-2012 برقم ايداع    1954 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .1. 

المقاولت العامة وأعمال النشاءات المعدنية والتشطيبات والديكور. 2. التجارة العامة والتوزيع والتصدير 

والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية )لكل ما هو مسموح به قانون ا( 3. استصلح واستزراع الراضي )في 

حدود ألف فدان( مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ويشترط 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 طبق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

61 - ياز للصناعه والتجارة ) ليتشى (  Yaz For industry and trade -  LYCHEE شركة سبق قيدها 

برقم     60194 قيدت فى 28-08-2012 برقم ايداع    17457 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركه : اقامة وتشغيل وادارة المطاعم )الثابته( / اقامة وتشغيل وادارة الفنادق )الثابته( والموتيلت 

والشقق والجنحه الفندقية والقرى السياحية بمستوى ل يقل عن ثلث نجوم والنشطة المكملة أو المرتبطة بها من 

خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات 

الدارة الفندقية وشروط وإجراءات الترخيص بها , مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة / تصنيع وتعبئة مواد غذائية ومشروبات وحلوى من عجين 

وحلويات شرقية وغربية ووجبات جاهزه / التصنيع لدى الغير / تصنيع وتعبئة منتجات اللبان والعصائر 

والمنتجات الصحيه / التصنيع للغير / توريد الفواكه والخضروات علي حالتها / فتح منافذ لبيع منتجات الشركه 

ويجوز للشركه أن تكون لها مصلحة او 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

62 - رمال المحدودة للتوكيلت التجارية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73165 قيدت فى 2014-04-14 

برقم ايداع    9053 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التوكيلت التجارية 

والتصدير .

63 - باناتكس للنظمة التحليلية Panatix Analytical Systems شركة سبق قيدها برقم     109187 قيدت 

فى 28-08-2017 برقم ايداع    31627 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: تصنيع وتجميع وصيانة أنظمة القياس والمراقبة والتحكم اللى ومستلزماتها وقطع غيارها / التصنيع لدى الغير / 

تجارة وبيع وشراء وتأجير أنظمة القياس والمراقبة والتحكم اللى ومستلزماتها وقطع غيارها / الصيانة المتنقلة / 

تقديم الستشارات الهندسية فى مجال غرض الشركة / المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة / مقاولت أعمال 

التركيبات والنشاءات الكهروميكانيكية / تقديم خدمات الدعم الفنى فى مجال غرض الشركة / الشراف على تنفيذ 

المشروعات / التصدير والتوكيلت التجارية / التوريدات العمومية / إستغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( مع 

مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه
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64 - ايتالفير اس بى ايه ITALFERR SPA طبقا لقانون ايطاليا شركة سبق قيدها برقم     119463 قيدت فى 

01-04-2018 برقم ايداع    15315 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تنفيذ العقد المبرم 

بين فرع ايتالفير – شركة مساهمة – ايهاف مهندسون استشاريون ) مشروع مشترك ( و الهيئة القومية للنفاق 

بخصوص عقد الخدمات الستشارية . مصر . الخط الول مترو أنفاق القاهرة . استشارى فنى لعداد و تنفيذ نظام 

تخطيط موارد المؤسسات فى مترو القاهرة المرحلة 1 مدة العقد فى غضون 9 أشهر من تاريخ البدء . رقم العقد 

48298 / 7275 / 90872

65 - بوزيارد Bo’s Yard شركة سبق قيدها برقم     125787 قيدت فى 02-10-2018 برقم ايداع    

اقامة وتنظيم المعارض ) بشرط استصدار  41375 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •

تجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمنظفات  التراخيص اللزمة لكل معرض على حده(  •

التجارة العامة  التسويق اللكترونى عبر النترنت  • التجارة اللكترونية عبر النترنت  • وتصنيعها لدى الغير   •

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   مع مراعاة احكام 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 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 ولئحتة 

التنفيذية .

66 - كابري لدارة المشروعات - Capri Projects Management شركة سبق قيدها برقم     126761 

قيدت فى 28-10-2018 برقم ايداع    45271 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : المقاولت العامة والمتخصصة و المتكاملة . التوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا  . استصلح وتنمية وتعمير الراضي الصحراوية واستزراعها وشرائها وبيعها واقامة المزارع 

عليها فيما عدا المناطق التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء .  شراء وبيع وتأجير و تقسيم الراضي . ادارة 

المشروعات و الصول العقارية عدا الدارة الفندقية . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات . تقديم الستشارات 

الدارية والعقارية ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية و الستشارات و 

الدراسات 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

67 - الريادة مصر للتوريدات و ادارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     131511 قيدت فى 2019-02-17 

برقم ايداع    7421 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية وعلي الخص تجارة وتوزيع وتوريد الجهزة اللكترونية 

بجميع انواعها . ادارة المشروعات . مع مراعاه القرار الوزاري رقم 300 لسنة بشأن شركات الدرة الفندقية و 

وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها . ادارة وتنظيم الحفلت العامة والمؤتمرات . توريد الغذية 

والمشروبات . 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 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 .
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68 - نارا ستوديوز للديكورات NARA Studios شركة سبق قيدها برقم     132545 قيدت فى 

10-03-2019 برقم ايداع    11185 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط 

ليصبح  /  اعداد التصميمات الهندسية   - المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة   - القيام باعمال التشطيبات 

الداخلية والديكورات   - التوريدات العمومية   -  تقديم الستشارات فى كافة المجالت  ) فيما عدا الستشارات 

اللستشارات 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 (  - اعداد دراسات الجدوى للمشروعات   - تجهيز 

الراضى بمرافق البنية الساسية ) مياة / صرف صحى / كهرباء / تليفونات / طرق ( واستغللها بالتمليك او 

اليجار وتنسيق الحدائق والطرق والميادين   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة   ويجوز للشركه 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 او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في شركه اخري او معها او ان تتحول الي شركه من طبيعه اخري 

وذلك كله طبقا لحكام القانون

 Al Ahram Tech For Manufacturing Irrigation Systems 69 - الهرام تك لتصنيع نظم الرى

شركة سبق قيدها برقم     140935 قيدت فى 14-10-2019 برقم ايداع    42989 وفى تاريخ  

05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  أنشطة قانون 72 : اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع 

  UPVC بكافة منتجاته و مواسير ال  PE جميع المواسير البلستيك بكافة أنواعها و الخراطيم و خراطيم الرى

بأنواعها و البولى ايثيلين HDPE وأغطية غرف تفتيش الصرف الصحى GRP  و مواسير ووصلتPPR و 

المستلزمات الزراعية./تجارة الجملة و التجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة بجميع أنحاء 

الجمهورية 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./الستثمار العقارى بالمدن 

و المجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة 

ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008/ 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى المستصلحة 

ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق 

الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطرق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 /اقامة و تشغيل مصنع تقطيع وتشكيل وتعزيز 

وخراطة المعادن والقطع والحفر والنقش والطباعة والخراطة والتعزيز واللحام والنحناء وتشكيل جميع المعادن  _ 

أنشطة خارج قانون 72 : التوريدات العمومية مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة  

الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من لوجوه 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 و ذلك طبق لحكام القانون .

70 - ناشيونال دايركشن NATIONAL DIRECTION  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     155408 قيدت 

فى 13-10-2020 برقم ايداع    36228 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط / 

التصدير
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 SUPER SPEED FOR CUSTOMS SERVICES 71 - سوبر سبيد سيرفيسز للخدمات الجمركية

شركة سبق قيدها برقم     157863 قيدت فى 03-12-2020 برقم ايداع    45389 وفى تاريخ  

05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو : التصدير والتوكيلت التجاريه تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشىء تأسيس اى حق فى مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل بأحكام 

القوانين المنظمه لهذا الغرض/ الشحن البرى للبضائع /التخليص الجمركى /المقاولت العامه /نقل البضائع بسيارات 

مملوكه للغير  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ,وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسة هذه النشطه .  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 فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج 

فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

72 - إى في ستيشن لصيانه السيارات 

E V STATION شركة سبق قيدها برقم     162372 قيدت فى 24-02-2021 برقم ايداع    9205 وفى 

تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : - التوريدات العمومية - اقامة وتشغيل 

مركز لصيانة السيارات- التجارة العامة فيما هو مسموح بة قانونا- ىتجارة السيارات- وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسةهذة النشطة ويجوز للشركة ان 

تشترك باى وجة 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

73 - مبادرة للصناعة وإدارة المشروعات  

INITIATIVE FOR  INDUSTRY    AND PROJECT        MANAGEMENT )IIPM( شركة 

سبق قيدها برقم     169001 قيدت فى 14-07-2021 برقم ايداع    32841 وفى تاريخ  05-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :أنشطة قانون 72 :ـ 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 . تجارة الجملة والتجزئة . إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل 

المداد .الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم . 

إعداد الدراسات والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الستثمارية فى مجال البنية الساسية . 

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتعبئة الزيوت النباتية ومستلزماتها والمستخدمة فى المواد الغذائية ومستحضرات 

التجميل . تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء .  أنشطة خارج قانون 72: 

التوريدات العمومية . المقاولت العامة والمتخصصة . الستيراد والتصدير تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 

لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . 

إقامة وتشغيل محطات لتموين السيارات . توريد وتركيب الجهزة اللكترونية للمنشأت من الداخل فقط من ) 

كاميرات المراقبة – أجهزة النذار – البوابات اللكترونية وعدات السلمة واطفاء الحريق والنظمة 

الكهروميكانيكية ومستلزمات أنظمة الشبكات السلكية واللسلكية ( مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى 

رقم 64 لسنة 2003. إدارة المشروعات .تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار .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 والتى 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 .
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Z.M.O.J For Export And Agricultural  74 - زد ام او جا للتصدير والستصلح الزراعى

Reclamation شركة سبق قيدها برقم     173101 قيدت فى 28-09-2021 برقم ايداع    45201 وفى 

تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح بعد التعديل : - التصدير - استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التى 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   - اداره المزارع السمكيه  – الستزراع السمكي. - فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم356 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 علي تحقيق 

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

75 - )علم الدين للتصدير - ايه . دى . اى ( Alam Eldin for Export - A.D.E شركة سبق قيدها برقم     

174302 قيدت فى 19-10-2021 برقم ايداع    49302 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح اضافة نشاط التصدير الى غرض الشركة

76 - راين كير للمستلزمات الطبية RAYAN CARE شركة سبق قيدها برقم     178104 قيدت فى 

19-12-2021 برقم ايداع    61604 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة وتوزيع الجهزة الطبية وتجارة وتوزيع 

المستلزمات الطبية عدا الدوية . التوريدات العمومية . التصدير . إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية.

77 - اف ام جى للتوريدات العمومية FMG شركة سبق قيدها برقم     184273 قيدت فى 03-04-2022 برقم 

ايداع    20950 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو التجارة العامه فيما 

هو مسموح به قانونا وعلى الخص الملبس الجاهزه_ التوريدات العموميه   والتوزيع للغير-قطونيل فقط وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه؛ ويشترط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة  هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من  الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون 0

78 - ايكون جروب للخدمات المتكاملة ICON GROUP شركة سبق قيدها برقم     190358 قيدت فى 

25-07-2022 برقم ايداع    45810 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:نشاط داخل قانون 72 لسنة 2017 : /إقامة شبكات نقل الصوت و الصورة و البيانات و تقديم خدمات القيمة 

المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية و يشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول /التصالت و 

خدمات النترنت /ادخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل اللكترونية /نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 : 

التوريدات العمومية /تاجير و صيانة المعدات فيما عدا التأجير التمويلي /تقديم الستشارات في مجال الموارد 

البشرية ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و كذا الستشارات القانونية و الستشارات و الدرسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات 

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

اللتزام بافراد حسابات مستقلة و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار .  وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 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 .
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79 - عصام عبد ربه محمد خليل وشريكه شركة سبق قيدها برقم     194269 قيدت فى 28-09-2022 برقم 

ايداع    62844 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . إقامة وتشغيل مراكز 

الغوص والنشطة البحرية المكملة لها أو المرتبطة بها . إقامة وتشغيل يخوت السفارة على ال يقل مستواه عن ثلثة 

نجوم . إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب ومراكز الغوص والنشطة البحرية المكملة لها أو المرتبطة بها 

مزاولة نشاط سنوركل . مع مراعاة  أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها . وعلى الشركة أفراد حسابات مالية مستقلة لكل نشاط على حده .

80 - وان سلوشن للتوريدات One Solution For Supplies شركة سبق قيدها برقم     198606 قيدت فى 

02-03-2020 برقم ايداع    1582 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  التجارة العامة 

والتوزيع والتوريدات لكافة السلع الهندسية والكهربائية واللكترونية وكافة السلع المسموح بها قانونا , أعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها واعمال انتاج وتطوير 

البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليه , انتاج المحتوى 

اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات , ادخال البيانات على الحاسب وبالوسائل اللكترونية, 

اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها , انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها , اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات , اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت 

والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من 

الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها , انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية , انشاء وادارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات , انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها , التجارة اللكترونيه عبر النترنت , تقديم خدمات 

الباركينج للسيارات بالجراجات وعبر النترنت , تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لنظمة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت , ادارة وتشغيل اجهزة ومعدات وشبكات الحاسب اللى والشبكات والحاسبات المركزية والصيانة 

المتنقلة لكل ما سبق , تصميم المواقع الكترونية , التسويق اللكترونى , التجارة اللكترونية والبرمجيات 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 علي تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

81 - ايجيبشن ستيل سرفيسيز EGYPTIAN STEEL SERVICES شركة سبق قيدها برقم     199999 

قيدت فى 13-10-2020 برقم ايداع    2514 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   انشطة 

داخل قانون 72 لسنة 2017 -1  1-اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن و الستاتلس و الحديد و النحاس 

واللومنيوم و قطع و ثني و درفله و تکريب المعادن وفايبر الليزر و طلء الزجاج و السيراميك و البلستيك و 

المعادن و تشکيل وتصنيع و طلء الثاث المعدنى و المنتجات المعدنية .  2- انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  

1- مقاولت عمومية .  2-توريدات عمومية .  3-خدمات لوجيستية.  4 – تصدير .  مع افراد حسابات مستقلة 

ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده   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 و غيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعملها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وتلك طبقا لحكام القانون .
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82 - الشركه المصرية للتجارة والستشارات جوزيان ورامي ) هليوكير ( شركة سبق قيدها برقم     304822 

قيدت فى 29-05-1997 برقم ايداع    10351 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : العمل فى مجال التجارة والتوزيع واعداد مراكز ومعارض مع استصدار التراخيص الزمة لكل معرض 

على حدة ومنافذ البيع اللزمة لهذا الغرض من تخزين وتعبئة وتغليف والتجهيز وغيرها / الستيراد والتصدير 

والوكالة التجارية فى جميع المجموعات ) فى حدود غرض الشركة ( / تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات 

القانونية ( والخدمات واعمال الوساطة ودراسات الجدوى القتصادية مع مراعاة احكام القوانين السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط / ادارة الفنادق والمطاعم وغيرها من المنشات وتجهيز الوجبات 

والخدمات السياحية والنظافة وصيانة واصلح جميع انواع المركبات والمعدات ويجوز 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 الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

83 - شركة شين جروب للستثمارالعقارى والسياحى والمقاولت ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     310194 

قيدت فى 15-12-1997 برقم ايداع    25126 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غـرض 

هـذه الـشـركة هـو : الستثمارالعـقارى والسياحى والمقاولت العامة والـتـوريدات العـمومـية و ذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين و اللوائح و القررات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  

ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أوفى الخارج , كما يجوزلها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك 

طبقا  لحكام القانون .

84 - ثمار لدارة المستشفيات شركة سبق قيدها برقم     37772 قيدت فى 22-03-2009 برقم ايداع    5804 

وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :تصدير المنتجات الزراعية والغذائية بكافة 

انواعها/ إدارة المشروعات/ إدارة المستشفيات.  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 علي تحقيق غرضها في مصر 

أو في الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية

85 - قوافل المعرفة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     45514 قيدت فى 02-05-2010 برقم ايداع    9356 

وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إنشاء وتصميم وإدارة مواقع اليكترونية 

للشركة وللغير . انشاء وادارة قواعد البيانات للشركة وللغير . مركز لتدريب وتنمية الموارد البشرية . مع مراعاة 

أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . يجوز 

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 الخارج كما يجوز لها أو تندمج في الهيئات السالفة أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

86 - ريزيركشن شركة سبق قيدها برقم     52185 قيدت فى 05-06-2011 برقم ايداع    9714 وفى تاريخ  

06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التصدير والتوكيلت التجارية والتجارة العامة فيما هو 

مسموح به قانونا / تسجيل وتسويق وتصدير الدوية البشرية والمكملت الغذائية الطبية والغذائية الخاصة 

ومستحضرات التجميل والمستحضرات والدوية البيطرية والتصنيع لدى الغير / تصدير وتجارة المواد الخام 

الولية والكيماويات والمستلزمات الطبية / تجارة الت ومعدات التشغيل والنتاج للمصانع مع مراعاة احكام 

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

تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية
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87 - يو جى ستيل للصناعات المعدنية U G - Steel شركة سبق قيدها برقم     72095 قيدت فى 

02-03-2014 برقم ايداع    5080 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أغرض وأنشطة 

الشركة هو :   1_  إقامة وتشغيل مصنع للصناعات المعدنية 2_  لحام ودرفلة المواسير الطولية علي البارد  3 _ 

التنقيب عن الخامات التعدينية 4_  تشريح لفائف الصلب وتقطيع ألواح الصلب 5_إنتاج مواسير الحديد اللحام 

الطولى الخاصة بأنشطة البترول والغاز والطفاء وشبكات المياة والصرف والساسات   والمنشآت المعدنية والبار 

ومواسير التمديدات الكهربائية بأنواعها وأحجامها المختلفة .  6  تصنيع أجهزة القياس الخاصة بالسلمة النشائية 

ومراقبة تحرك التربة .  _7 تصنيع الجهزة العلمية وأجهزة القياس الخاصة بمعامل كلية الهندسة وكلية العلوم .  

تصنيع المنشأت المعدنية وتشغيل المعادن9_ تصنيع الماكينات وخطوط النتاج ) إنتاج بودرة المعادن وتشغيلها   8

وإنتاج القطع المعدنية من بودرة المعادن (10_تصنيع معدات حفر الجسات والخوازيق وآبار المياة ومعدات الحفر 

الرأسي والفقي .  11_ تصنيع المنصات البحرية والبنطونات والهياكل المعدنية العائمة والصنادل البحرية العائمة 

إنتاج مستلزمات التركيب والتجميع للمواسير المعدنية ) فلنشات –  12_ جلفنة ودهان المعادن المختلفة .  13 

كيعان   قفيزان – بوكسات تجميع – جلب – مساليب – وصلت – وتيهات – طبب ( .  14 _تصنيع السللم 

الفيبرجلس واللومنيوم والسقالت المعدنية .   15 _تصنيع أعمدة النارة الكهربائية بأنواعها وأبراج شبكات نقل 

الكهرباء وأبراج الرسال وكبائن الكهرباء ) سواء كبائن حديدية أو إستنلس ستيل أو فيبرجلس أو بلستيك ( 

وتصنيع بوكسات التمديدات الكهربائية .  وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها 

وفقا  لحكام القانون .

88 - اجري ساند للسمدة والكيماويات AGRI  SAND شركة سبق قيدها برقم     89534 قيدت فى 

10-01-2016 برقم ايداع    739 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  2_ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 3_ تجارة وتوزيع 

السمدة الصلبه والسائلة والمركبة 4_ تقديم خدمات مقاومة الفات الزراعية والحشرات لكافة الجهات والفراد 5_ 

اعداد البحاث العلمية 6_ توريد الحاصلت الزراعية للجهات الحكومية والفراد 7_ تأجير واستئجار المطاحن 

8_ تجارة وتوزيع وبيع البذور والتقاوي والعلف والمواد الخام الخاصة بها 9_ تجارة المواد الغذائية 

والحاصلت الزراعية ومنتجاتها 10_ استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

واستزراع الراضي المستصلحة ) في حدود الف فدان ( ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وأن تسخدم طرق الرى الحديثة وليس الري بطريق الغمر 11_ تجارة القطن 

ومنتجاته ) القطن الزهر – البذرة – الغزول  12_ تجارة الرز البيض والشعير ومشتقاته وكسر الرز والرجيع 

والسرسه 13_ تجارة اللت والمعدات الزراعية بأنواعا وقطع غيارها 14_ فرز وتعبئة موالح وخضراوات 

طازجة وفرز وتعبئة وتجميد خضراوات وفاكهه 15_ تجارة المواد الكميائية بكافة أنواعها 16_ المقاولت العامة 

واعمال كهروميكانيكية 17_ التوريدات العمومية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 

121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية واحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 

بشأن سجل المصدرين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة

89 - شركه العطار للمستلزمات الطبيه شركة سبق قيدها برقم     96905 قيدت فى 05-09-2016 برقم ايداع    

27924 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تجارة وبيع الجهزة 

والمستلزمات الطبية والثاث الطبي والمكتبي . مع مراعات أحكام 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 .
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90 - إى بى كون للمقاولت E P CON Contracting )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     101691 قيدت 

فى 01-02-2017 برقم ايداع    4055 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستثمار العقارى / المقاولت العمومية والكهروميكانيكية / الستيراد و التصدير والتوكيلت التجارية / تصنيع 

العمال الحديدية / تصنيع و تجميع الطلمبات بكافة أنواعها / تصنيع و تجميع محطات معالجة الصرف الصحى و 

الصناعى / تصنيع الثاث المنزلى و المكتبى و الفندقى / تصنيع المواسير من مادة البولي ايثيلين عالي الكثافة 

)HDPE( 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 فى الخارج كما 

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

91 - نماء لتكنولوجيا المعلومات و الخدمات اللوجيستية شركة سبق قيدها برقم     120180 قيدت فى 

19-04-2018 برقم ايداع    18240 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .1. 

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من تصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة 

التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي . 2. أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها. 3. أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 4. إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات  5. إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية. 6. أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات 

بمختلف أنواعها. 7. إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. 8. أعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات نقل وتداول البيانات 9. تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات 10. التصالت وخدمات النترنت 11. 

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

الصناعية  12. إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول . 13. اقامه واداره وتشغيل وصيانة محطات 

وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول 

يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون 14. مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم 

علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي 

رقم 64 لسنه 2003(   15 . إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 16. 

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها. 17. 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . 18. النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني . إقامة وتشغيل وإدارة 

المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة . بيع وتوريد أجهزة الحاسب اللي والماسحات الضوئية 

والطابعات وقارئ الباركود ومستلزماتها والصيانة المتنقلة لكل ما سبق   . إدارة مراكز خدمة العملء )كول سنتر( 

. تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 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( . تقديم خدمات رجال العمال )فاكس . تصوير طباعة سكانر( . إتلف الوثائق والبيانات . إدارة 

السجلت وتدوير الوراق . إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  . تقديم الخدمات 

اللوجيستية . التوكيلت التجارية . الستيراد والتصدير مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية و 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى 

وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 .
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92 - هشام خليفة للتجارة شركة سبق قيدها برقم     139938 قيدت فى 22-09-2019 برقم ايداع    39370 

وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:-1- التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

التوريدات العمومية.3- التصدير.4- تجارة قطع غيار موتوسيكلت.5- تجارة قطع غيار  مسموح به قانونا.2-

التوكتوك.6- تجارة زيوت المحركات. 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.

93 - فاروق للتصدير شركة سبق قيدها برقم     145071 قيدت فى 09-01-2020 برقم ايداع    1235 وفى 

تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : -التصدير- تجارة و تاجير الدراجات البخارية 

و عربات الصحراء - بيع وتوزيع قطع غيار الدراجات البخارية و عربات الصحراء - المقاولت العامة- 

التوريدات العمومية- اقامة وتشغيل المخيمات السياحية - مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك باى 

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 فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية

 Egypt Health Care Facilities Services 94 - ايجيبت هيلث كير فاسيليتيز سيرفسيز لدارة المنشأت

شركة سبق قيدها برقم     155344 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    36073 وفى تاريخ  

06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : توريد تركيب اجهزة التكييف والتهوية وتنقية الهواء 

والصيانة المتنقلة لها, تركيب المصاعد والسللم المتحركة – اعمال تركيب معدات نقل الطاقة الكهربائية والتحكم 

بها )مثل المولدات( / مقاولت تجهيز المعارض / اعمال تركيب المعدات الكهربائية والميكانيكية والصيانة المتنقلة 

لها / تركيب اجهزة استقبال القنوات التليفزيونية الفضائية والصياتة المتنقلة لها / تركيب معدات واجهزة المن 

والمراقبة للمنشأت من الداخل فقط )كاميرات مراقبة _ اجهزة النذارات _ البوابات اللكترونية( / تركيب شبكات 

التصال الداخلية الخاصة بالمنشأت والصياتة المتنقلة لها / تركيب معدات السلمة واطفاء الحريق / اقامة وادارة 

وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية 

وفقا للقوانين المعمول بها ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون / تقديم الستشارات التسويقية )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 راسالمال ولئحته التنفيذية ( / توريد العمالة المدربة والغير مدربة 

/ ادارة المشروعات )عدا الدارة الفندقية ( مقاولت صيانة المبانى واعمال النظافة وتنسيق الحدائق مع مراعاة 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003 مع مراعاة احكام القوانين والوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة, تركيب اجهزة الغليات والتدفئة والصيانة المتنقلة لها 

وإدارة الكافتيريا والمطعم واعمال النظافة والمغسلة والتطهير واية اعمال إدارية اخري اعمال تركيب الجهزة 

الطبية والبيوميديكال والصيانة المتنقلة لها / توريد واعداد وتحضير وتقديم الوجبات الجاهزة الساخنة والباردة 

والمشروبات / تجارة الموارد الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها )عدا الكحولية( / إقامة المطاعم والمطابخ 

المركزية والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( والمأكولت بما فيما التيك اواى )خدمة 

الكاترينج( 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 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
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95 - مجاز العقاريه شركة سبق قيدها برقم     158777 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    47990 وفى 

تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التطوير العقارى . الستثمار العقارى . ادارة 

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

الترخيص بها . المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة . التسويق العقارى . وذلك دون الخلل بأحكام 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 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 .

96 - الجودة للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     159756 قيدت فى 04-01-2021 برقم ايداع    

356 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تاسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة  لمزاولة غرضها  من الجهات المختصة  وبما ل يخل 

باحكام القوانين  المنظمة لهذا الغرض . تجارة وتوزيع المواد الغذائية . تجارة وتوزيع البن . ادارة المطاعم 

والكافيهات)الثابتة( لتقديم كافة انواع الماكولت والعصائر والمياه الغازية والمشروبات الساخنة فيما عدا الكحولية . 

وذلك دون الخلل بحكام 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 على تحقيق  غرضها  فى مصر  او فى الخارج  كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها  او تلحقها  بها وذلك طبقا لحكام القانون .

97 - الماس السود للتجارة و التوريدات Black Diamond Co. For Trading and Supplies شركة 

سبق قيدها برقم     160034 قيدت فى 11-01-2021 برقم ايداع    1284 وفى تاريخ  06-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  الخدمات البترولية 

المساندة لعمليات الحفر والستكشاف , وتشمل )أ( الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي. )ب( صيانة أبار 

البترول وتنشيطها . )ج( صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية. )د( حفر ابار المياه والبار غير العميقة 

اللزمة لغراض البترول )هـ( العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة. )و( معالجة السطح والترسيبات . 

)ز( الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج . اقامة وادارة محطات استقبال الغاز الطبيعي او 

اعاده تغييره او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الي مواقع الستخدام من مدن وقري ومناطق 

تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة او النابيب وليشمل ذلك نقل البترول . النشطة المرتبطة بالملحات الطبيعية 

او الصناعية او الملح الصخري . التوريدات العمومية. التصدير  . التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تأسيس  الشركة اي حق في مزاولة 

غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة  لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ليخل بأحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض . وذلك دون الخلل بأحكام  القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص  اللزمة  لممارسة  هذة النشطة . ويجوز  للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال 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.

98 - بريد باسكت ايجيبت للمخبوزات )جيرمان بيكري(

 BREAD BASKET EGYPT )German Bakery( شركة شخص واحد محدودة المسئولية. شركة سبق 

قيدها برقم     166081 قيدت فى 18-05-2021 برقم ايداع    21781 وفى تاريخ  06-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :- بيع المخبوزات والحلويات والمعجنات بكافة انواعها.- التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا. ويجوز للشركة أن تشترك يأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في 

شركة أخري أو معها أو أن تتحول الي شركة من طبيعه أخري وذلك طبقا لحكام القانون .
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99 - الفلق للصناعة والتجارة ) ال ضيف ( ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     167876 قيدت فى 

23-06-2021 برقم ايداع    28726 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

نشاط داخل قانون 72 لسنة 2017 : اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وتصنيع المعادن . تجارة الجملة 

للسمنت والحديد والجبس بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات 

الخشبية والثاث الخشبي والموبيليا وباب وشباك . نشاط خارج قانون 72 لسنة 2017 : مقاولت اعمال النجارة . 

مقاولت عمومية – توريدات عمومية – استثمار عقاري – التجارة العامة . بيع وشراء قطع غيار جميع انواع 

السيارات جديد واستيراد - صيانة جميع انواع السيارات اعمال الميكانيكا والكهرباء و التكييف والعفشة و السمكرة 

و الدوكو و الدهانات والفرن و غيار الزيوت والتشحيم وغسيل السيارات و جميع الخدمات الكاملة للسيارات - 

شراء وبيع جميع السيارات  الجديدة والمستعملة  - الستيراد والتصدير . مع اللتزام بافراد حسابات ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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 

لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا لحكام القانون

100 - لشركــــة إيه بى للستشاراتAB Consulting شركة سبق قيدها برقم     168905 قيدت فى 

13-07-2021 برقم ايداع    32533 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:

تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( 

.  إقامة وتنظيم المعارض عدا المعارض السياحية بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده .  

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

لممارسة هذة النشطة    ويجوز للشركة ان 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 في شركة 

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

101 - سيانشيس للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     170886 قيدت فى 19-08-2021 برقم ايداع    

38258 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة و التوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  .  إدارة المطاعم و إدارة المشروعات السياحية . 

تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين و 

تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ولينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل 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 علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون .

134 - شركة مزايا ايجبت للستثمار التجارى شركة سبق قيدها برقم     158338 قيدت فى 2020-12-09 

برقم ايداع    46670 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  / التوريدات العمومية وعلى الخص توريد الحاصلت الزراعية/ استيراد 

وتصدير / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية/ التصنيع لدي الغير وعلى الخص 

تصنيع الحاصلت الزراعية /ادارة المطاعم

135 - أم بى أس إيجيبت للتجارة والصناعة )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     160214 قيدت فى 

13-01-2021 برقم ايداع    2010 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:  

تصدير وتسويق كافة انواع اللوازم الكهربائية واللكترونية )أجهزة التحويل, يو بي أس( والصيانة المتنقلة لما 

سبق.  صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من انشطة صناعية.  التصدير.  التوريدات العمومية.  

التجارة العامة والتوزيع بما هو مسموح به قانونا .  التصنيع لدي الغير.
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102 - انابيا للغزل والنسيج شركة سبق قيدها برقم     186416 قيدت فى 11-05-2022 برقم ايداع    27487 

وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل 

المعادن والصناعات الهندسية ) تصنيع ماكينات وخطوط النتاج ,الثاث المعدنى والخشبي واللوميتال , تصنيع 

وتجميع السيارات ومكملتها , مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية والجهزة الليكترونية والكهربائية 

والصناعات المكملة لها  , تصنيع وتجميع وحدات التبريد والتكييف والتجميد والشيلر , تصنيع وحدات الضاءة 

واللمبات ومعدات اطفاء الحريق ومعدات الصالت الرياضية ( .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات )  

تصنيع البلستيك والكياس والشنط ومواد التعبئة والتغليف و والدوات المنزلية والدوات المكتبية والورق 

والكرتون ولب الورق والمناديل والفوم والصابون والمنظفات الصناعية والصمغ والغراء والمواد اللصقة 

والدهانات وتصنيع الزيوت العطرية والعطور( .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى والرخام 

والجرانيت والنترلوك والبلدورة والسيراميك والزجاج . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية والحاصلت الزراعية وتعبئة وتغليف اللحوم المصنعة ومنتجاتها وتعبئة وتغليف اللبان واليس كريم 

والعصائر وتصنيع الزيوت .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والخيوط واللياف الطبيعة والصناعية 

والملبس الجاهزة والمفروشات والستائر والمنسوجات بانواعها وصباغتها طباعتها والصناعات المكملة لها . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود من فصائل مختلفة وصباغتها ودباغتها وتصنيع كافة انواع الجلود .  مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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

103 - اندرايف للغزل والنسيج شركة سبق قيدها برقم     186455 قيدت فى 11-05-2022 برقم ايداع    

27631 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن والصناعات الهندسية ) تصنيع ماكينات وخطوط النتاج ,الثاث المعدنى والخشبي واللوميتال , 

تصنيع وتجميع السيارات ومكملتها , مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية والجهزة الليكترونية 

والكهربائية والصناعات المكملة لها  , تصنيع وتجميع وحدات التبريد والتكييف والتجميد والشيلر , تصنيع وحدات 

الضاءة واللمبات ومعدات اطفاء الحريق ومعدات الصالت الرياضية ( .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات 

)  تصنيع البلستيك والكياس والشنط ومواد التعبئة والتغليف و والدوات المنزلية والدوات المكتبية والورق 

والكرتون ولب الورق والمناديل والفوم والصابون والمنظفات الصناعية والصمغ والغراء والمواد اللصقة 

والدهانات وتصنيع الزيوت العطرية والعطور( .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى والرخام والجرانيت 

والنترلوك والبلدورة والسيراميك والزجاج . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية 

والحاصلت الزراعية وتعبئة وتغليف اللحوم المصنعة ومنتجاتها وتعبئة وتغليف اللبان واليس كريم والعصائر 

وتصنيع الزيوت .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والخيوط واللياف الطبيعة والصناعية والملبس 

الجاهزة والمفروشات والستائر والمنسوجات بانواعها وصباغتها طباعتها والصناعات المكملة لها . اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الجلود من فصائل مختلفة وصباغتها ودباغتها وتصنيع كافة انواع الجلود .  مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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 .
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104 - ساوند باى للغزل والنسيج شركة سبق قيدها برقم     186456 قيدت فى 11-05-2022 برقم ايداع    

27632 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن والصناعات الهندسية ) تصنيع ماكينات وخطوط النتاج ,الثاث المعدنى والخشبي واللوميتال , 

تصنيع وتجميع السيارات ومكملتها , مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية والجهزة الليكترونية 

والكهربائية والصناعات المكملة لها  , تصنيع وتجميع وحدات التبريد والتكييف والتجميد والشيلر , تصنيع وحدات 

الضاءة واللمبات ومعدات اطفاء الحريق ومعدات الصالت الرياضية ( .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات 

)  تصنيع البلستيك والكياس والشنط ومواد التعبئة والتغليف و والدوات المنزلية والدوات المكتبية والورق 

والكرتون ولب الورق والمناديل والفوم والصابون والمنظفات الصناعية والصمغ والغراء والمواد اللصقة 

والدهانات وتصنيع الزيوت العطرية والعطور(   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى والرخام 

والجرانيت والنترلوك والبلدورة والسيراميك والزجاج . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية والحاصلت الزراعية وتعبئة وتغليف اللحوم المصنعة ومنتجاتها وتعبئة وتغليف اللبان واليس كريم 

والعصائر وتصنيع الزيوت .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والخيوط واللياف الطبيعة والصناعية 

والملبس الجاهزة والمفروشات والستائر والمنسوجات بانواعها وصباغتها طباعتها والصناعات المكملة لها . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود من فصائل مختلفة وصباغتها ودباغتها وتصنيع كافة انواع الجلود   مع اللتزام 

بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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 

.

105 - استيس للديكور شركة سبق قيدها برقم     189031 قيدت فى 22-06-2022 برقم ايداع    39790 وفى 

تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:التجارة والمقاولت العامة_ أعمال 

التشطيبات والديكور_ بيع الموبيليا والثاث وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط.  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 أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

106 - انسبيرد للعطور ومستحضرات التجميل Nspired For Perfumes And  Cosmetics شركة سبق 

قيدها برقم     189442 قيدت فى 29-06-2022 برقم ايداع    41858 وفى تاريخ  06-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : تجارة و توزيع والتصنيع لدى الغير لمستحضرات التجميل و العطور.  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذة النشطة.  ويجوز للشركة ان 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 ان تندمج فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

N.I.L For Communication And  107 - أن أى أل لخدمات التصالت وتكنولوجيا المعلومات

Technology Services شركة سبق قيدها برقم     194394 قيدت فى 29-09-2022 برقم ايداع    

التدريب في مجال نظم المعلومات و  63269 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -

الكمبيوتر .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة النشطة .  و يجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 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 و ذلك كله طبقا لحكام القانون .
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108 - دايفرستى للستثمار العقارى Diversity Investment شركة سبق قيدها برقم     194853 قيدت فى 

09-10-2022 برقم ايداع    65428 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستثمار العقارى / التسويق العقارى 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

109 - اوول فودز ) احمد , وعمرو محمد عبد الحميد جنينة وشركائهما ( شركة سبق قيدها برقم     2461 قيدت 

فى 23-10-2000 برقم ايداع    958 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

أنشطة داخل قانون الستثمار : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ) المخبوزات الفاخرة و الحلويات وتغليفها وتصنيع 

حلوى جافة وشيكولته إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة بدائل اللحوم من مصدر نباتي . إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة مواد البقالة والسوبر ماركت , ول يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط ) 

النشوق ( والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها . إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية . سلسل 

المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة   أنشطة خارج قانون الستثمار : إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيتريات السياحية في 

الماكن المملوكة للشركة أو المؤجرة من الغير . التوريدات العمومية . التصدير . مع إفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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 في مصر أو في 

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

110 - العالميه للمجوهرات شركة سبق قيدها برقم     2695 قيدت فى 22-03-1999 برقم ايداع    1460 وفى 

تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة المجوهرات والحجار الكريمة وشبه 

الكريمة والمعادن النفيسة والستيراد والتصدير . وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 وتعديلته 

ول تنشئ اضافة الغرض اى حق فى ممارسة النشاط قبل الحصول على كافة التراخيص . مع مراعاة احكام 

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

تكون لها مصلحة او 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

111 - ميلكو مك ايجبت للمصاعد والسللم المتحركه شركة سبق قيدها برقم     3209 قيدت فى 1999-06-12 

برقم ايداع    3114 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح بيع وتوريد وتركيب وصيانة جميع 

منتجات شركة ميتسوبيشي اليكتريك كوربوريشن من المصاعد والسللم والمشايات المتحركة وقطع الغيار الخاصة 

بها في السواق المصرية والجنبية وإستيراد كافة ما يلزمها لتنفيذ أغراضها, وتجميع كل أو جزء من أجزاء 

المصاعد والسللم الكهربائية والمشايات المتحركة في جمهورية مصر العربية وتصنيع القطع الرئيسية أو البسيطة 

الخاصة بالمصاعد والسللم الكهربائية والمشايات المتحركة, وتصنيع وتشغيل العمال الحديدية والمعادن, وتصنيع 

وتجميع وإصلح قطع الغيار الكهربائية أو اللكترونية, وإنشاء الورش الخاصة بكل أو جزء من هذه العمال, 

وكذلك إنشاء ورش الصيانة وورش الصيانة المتنقلة الخاصة بكل أو جزء من هذه العمال,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 التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها 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.
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112 - شركه مودرن اليكتريك للتجاره والتوزيع والستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     10998 قيدت 

فى 16-03-2004 برقم ايداع    1313 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تجارة وتوزيع الدوات الكهربائية – الستيراد والتصدير . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

فى مصر أو الخارج , كما جوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحتة التنفيذية .

113 - شركة بيوفاك ايجيبت للدوية والمصال واللقاحات ذ م م شركة سبق قيدها برقم     24487 قيدت فى 

14-05-2007 برقم ايداع    8861 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تجارة وتوزيع وتصنيع وتجهيز وتسجيل وتعبئة وتخزين الدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات الطبية 

والمستحضرات الحيوية والمستحضرات الصيدلية بجميع انواعها واشكالها والمصال واللقاحات والمستحضرات 

البيوتكنولوجية والعشاب والنباتات العطرية ومستحضرات التجميل والتحاليل الطبية والمكملت الغذائية وصبغات 

الشعة وادوية السنان والغذية العشبية والخامات الدوائية والحيوية واضافات العلف والمستلزمات الطبية 

ومعدات واجهزة واللت تصنيع الدواء وتحليلها ومراقبتها بكافة انواعه وتصنيع كافة هذه المنتجات لنفسها ولدى 

الغير وتقديم كافة الخدمات التسويقية والبيعية والعلنية وتشغيل المكاتب العلمية والستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية . 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 التي تزاول 

اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج, كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

114 - محمد عبد المنعم جوده عطيه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     72134 قيدت فى 03-03-2014 برقم 

ايداع    5205 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط :  اقامه وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكرتون وعبوات التعبئه والتغليف بكافه انواعها واشكالها . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع جليز السيراميك   

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

لمباشرة نشاطها

115 - آربن أستات للستثمار العقاري شركة سبق قيدها برقم     72931 قيدت فى 03-04-2014 برقم ايداع    

8107 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الستثمار العقارى بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديده والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقه شبه جزيرة سيناء 

فيلزم موافقه الهيئة مسبقا .  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

116 - ستارت اب Start Up )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73051 قيدت فى 08-04-2014 برقم 

ايداع    8581 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع ) مصابيح LED الموفرة للطاقة والسخانات الشمسية والطراف الصناعية والكراسي المتحركة لذوي 

الحتياجات الخاصة ( تصنيع وتجميع وتجارة الجهزة الطبية والتعويضية  والكراسي المتحركة لذوي الحتياجات 

الخاصة  بكافة انواعهم لدي الغير .-   - تجارة أجهزة ومستلزمات انتاج الطاقة الكهربائية بكافة اشكالها والسخانات 

الشمسية والخليا الشمسية واللمبات الموفرة.  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية
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117 - فروج ادز للدعاية والعلن - ايملك - FROG ADS - EMLAK شركة سبق قيدها برقم     82624 

قيدت فى 07-05-2015 برقم ايداع    13079 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح .غرض 

الشركة :الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءه والمرئيه _التوريدات العمومية _التسويق العقاري 

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

هذه النشطة ويجوز للشركة أن 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 فيها أو تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

118 - سنترو جلوبال سليوشن للتصالت وتكنولوجيا المعلومات Centro Global Solutions  )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     84962 قيدت فى 27-07-2015 برقم ايداع    20966 وفى تاريخ  2022-12-07    

تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : - كول سنتر_ تصميم البرمجيات ومواقع النترنت _ التعهيد فى 

مجال تكنولوجيا المعلومات _التجارة اللكترونية عن طريق النترنت مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن 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 أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

119 - شركة سايد أب تكنولوجى Side Up  )ش. ذ. م. م ( شركة سبق قيدها برقم     97965 قيدت فى 

18-10-2016 برقم ايداع    31837 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض 

الشركة هو :  تقديم خدمات رجال العمال ) فاكس وتصوير وتأجير سيارات ( وأعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها - أعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها - إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات - إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية - أعمال التوصيف 

والتصميم والتطوير لنظم الحاسابات بمختلف انواعها - إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها - 

اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات – اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة 

والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين 

المعمول بها – انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية - انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد 

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

المعلومات والتصالت وتطويرها - التجارة اللكترونية عبر النترنت - تحصيل الفواتير لصالح الغير - النقل 

البرى والبحرى للبضائع والطرود - التسويق اللكترونى  - مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل 

لكل نشاط على حدة - مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة 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 علي  تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج فى الهيئات السالفة  أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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120 - شركة او زى بى نيا OZB-NEA شركة سبق قيدها برقم     107006 قيدت فى 21-06-2017 برقم 

ايداع    22598 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق 

بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية (   - إقامة وتنظيم المؤتمرات -

التوريدات العمومية – التصدير- الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقرءوة والمرئية – التدريب  - 

إعداد وتنفيذ التصميمات والرسومات الدعائية - بيع وشراء حقوق الملكية الفكرية0 التوكيلت التجارية 0   -أعمال 

تصميم البرمجيات والتطبيقات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها 0   - إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات 0   - الستثمار والتسويق العقاري شراء وبيع وتأجيرالوحدات السكنية 

والدارية والتجارية وتسويق المنتجات بكافة أنواعها  تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 ول 

ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض0   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه0   ويجوز للشركه أن تكون لها 

مصلحه أو تشترك بإى وجهة من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج0 كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

 - 121

أسم الشركة على محمود المفلح مومنى و شريكه , شركة تضامن و سمتها التجارية شركة اسيا . شركة سبق قيدها 

برقم     107693 قيدت فى 19-07-2017 برقم ايداع    25613 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الدوية و المكملت الغذائية و مستحضرات التجميل  و صناعة النشا 

المعدل أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 و التصنيع لدى الغير أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  و تلتزم 

الشركة بأفراد 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 الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 , و كذا ل 

تتمتع النشطة خارج قانون الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون .
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122 - كابيتال لند مارك للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     116673 قيدت فى 06-02-2018 برقم 

ايداع    5983 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة :- الستثمار العقاري 

من شراء الراضي وتقسيمها ومدها بالمرافق بغرض اقامه المنشات عليها علي اختلف انواعها بغرض البناء او 

البيع او التأجيراوادارتها وبناء العقارات بمختلف انواعها ومستوياتها وتملكها وتمليك الوحدات او تاجيرها والسكان 

التجاري والداري بما في ذلك المسارح ودور السينما والمستشفيات والمدارس والجامعات والمباني الرياضيه 

والترفيهيه والسواق التجاريه والجراجات واقامه الفنادق الثابته وشرائها وايجارها وتاجيرها وادارتها واستغللها 

وتمليك وتاجير واداره المجمعات الداريه والسكنيه او الغير وانشاء المدن والقري السياحيه واقامه مباني المصانع 

والورش وصيانه المباني  ـ المقاولت العموميه لعمال المباني المتكامله والساسات والنشاءات المعدنيه واعمال 

الطرق والكباري واعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود وجميع العمال 

المتعلقه والمرتبطه بمشروعات البناء والسكان والتنميه العمرانيه واعمال المقاولت المتكامله لحساب الشركه او 

لحساب الغير   ـ انشاء وتشغيل محطات تموين السيارات )دون ممارسه اعمال مراكز صيانه السيارات(   ـ 

مشروعات السكان التي يتم تاجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري   ـ مشروعات السكان 

الجتماعي ومشروعات السكان الموجهه لمحدودي الدخل  ـ اقامه اوتشغيل واداره وصيانه محطات الصرف 

الصحي اوالصرف الصناعي والتقنيه وتوصيلتها  ـ انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه وادارتها او استغللها 

وصيانتها  ـ تصميم او انشاء او اداره وتشغيل وصيانه خطوط مترو النفاق او اجزاء منها  ـ تصميم او انشاء او 

اداره وتشغيل وصيانه خطوط المترو السطحيه داخل المدن او بين المدن   ـ تصميم او انشاء او اداره انفاق 

السيارات  ـ اعداد الدراسات والبحوث الفنيه والقتصادي ودراسات الجدوي للمشروعات الستثماريه في مجال 

البنيه الساسية  ـ تصميم او اداره او تشغيل او استغلل او صيانه خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل 

والخارج .  ـ تشغيل وصيانه واستغلل وحدات النقل المتحرك بالداخل او الخارج .  ـ اقامة او ادارة و تشغيل و 

صيانة محطات طلمبات مياه الري و شبكات و توزيعها و خطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح و 

الستزراع .   ـ تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه ) المناطق الصناعيه و المجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم (  ـ اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق 

علي اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   ـ اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطة للمنطقه 

الصناعية  ـ انشاء مباني مصانع بالمنطقه الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات  ـ تقديم الستشارات ) فيما عدا 

مايتعلق بأسواق المال الوراق الماليه الستشارات القانونيه والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال 

والستحواذ وكذا والستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذيه (  ـ التجاره العامه والتوزيع فيماهو مسموح 

به قانونا    ـ التوريدات العمومية . ـ  اداره المشروعات .   المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله ومقاولت 

اعمال التشطيبات والديكور ـ التطوير العقاري    ـ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  ـ اقامه واداره و 

تشغيل معاهد التعليم الفني .  ـ اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض علي حدة  ـ اقامة و تشغيل و ادارة مراكز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية و اعداد 

الدورات التدريبية .   تلتزم الشركه باحكام قانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكله التجاريه ولينشئ تأسيس الشركه أي حق في مزاوله غرضها البعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطه مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
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123 - كابيتال لند مارك للتطوير العقارى شركة سبق قيدها برقم     116673 قيدت فى 06-02-2018 برقم 

ايداع    5983 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة :- الستثمار العقاري 

من شراء الراضي وتقسيمها ومدها بالمرافق بغرض اقامه المنشات عليها علي اختلف انواعها بغرض البناء او 

البيع او التأجيراوادارتها وبناء العقارات بمختلف انواعها ومستوياتها وتملكها وتمليك الوحدات او تاجيرها والسكان 

التجاري والداري بما في ذلك المسارح ودور السينما والمستشفيات والمدارس والجامعات والمباني الرياضيه 

والترفيهيه والسواق التجاريه والجراجات واقامه الفنادق الثابته وشرائها وايجارها وتاجيرها وادارتها واستغللها 

وتمليك وتاجير واداره المجمعات الداريه والسكنيه او الغير وانشاء المدن والقري السياحيه واقامه مباني المصانع 

والورش وصيانه المباني  ـ المقاولت العموميه لعمال المباني المتكامله والساسات والنشاءات المعدنيه واعمال 

الطرق والكباري واعمال محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود وجميع العمال 

المتعلقه والمرتبطه بمشروعات البناء والسكان والتنميه العمرانيه واعمال المقاولت المتكامله لحساب الشركه او 

لحساب الغير   ـ انشاء وتشغيل محطات تموين السيارات )دون ممارسه اعمال مراكز صيانه السيارات(   ـ 

مشروعات السكان التي يتم تاجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري   ـ مشروعات السكان 

الجتماعي ومشروعات السكان الموجهه لمحدودي الدخل  ـ اقامه اوتشغيل واداره وصيانه محطات الصرف 

الصحي اوالصرف الصناعي والتقنيه وتوصيلتها  ـ انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه وادارتها او استغللها 

وصيانتها  ـ تصميم او انشاء او اداره وتشغيل وصيانه خطوط مترو النفاق او اجزاء منها  ـ تصميم او انشاء او 

اداره وتشغيل وصيانه خطوط المترو السطحيه داخل المدن او بين المدن   ـ تصميم او انشاء او اداره انفاق 

السيارات  ـ اعداد الدراسات والبحوث الفنيه والقتصادي ودراسات الجدوي للمشروعات الستثماريه في مجال 

البنيه الساسية  ـ تصميم او اداره او تشغيل او استغلل او صيانه خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل 

والخارج .  ـ تشغيل وصيانه واستغلل وحدات النقل المتحرك بالداخل او الخارج .  ـ اقامة او ادارة و تشغيل و 

صيانة محطات طلمبات مياه الري و شبكات و توزيعها و خطوط نقلها للراضي المخصصة للستصلح و 

الستزراع .   ـ تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه ) المناطق الصناعيه و المجتمعات العمرانية والمناطق 

النائية والمناطق خارج الوادي القديم (  ـ اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعيه ومشروعات الخدمات والمرافق 

علي اختلف انشطتها واعاده الهيكله الفنيه والداريه للمصانع   ـ اعداد الدراسات القتصاديه والتخطيطة للمنطقه 

الصناعية  ـ انشاء مباني مصانع بالمنطقه الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات  ـ تقديم الستشارات ) فيما عدا 

مايتعلق بأسواق المال الوراق الماليه الستشارات القانونيه والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال 

والستحواذ وكذا والستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه 

المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذيه (  ـ التجاره العامه والتوزيع فيماهو مسموح 

به قانونا    ـ التوريدات العمومية . ـ  اداره المشروعات .   المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله ومقاولت 

اعمال التشطيبات والديكور ـ التطوير العقاري    ـ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  ـ اقامه واداره و 

تشغيل معاهد التعليم الفني .  ـ اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات و الحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض علي حدة  ـ اقامة و تشغيل و ادارة مراكز لعداد و تنمية و تدريب الموارد البشرية و اعداد 

الدورات التدريبية .   تلتزم الشركه باحكام قانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن 

سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكله التجاريه ولينشئ تأسيس الشركه أي حق في مزاوله غرضها البعد 

الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا 

الغرض مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطه مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه
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124 - شركة السكب للمقاولت           AL SAKAB FOR CONTRACTING شركة سبق قيدها برقم     

117383 قيدت فى 19-02-2018 برقم ايداع    8311 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   

تعديل نشاط الشركة ليصبح :- المقاولت العامة و المتكاملة و المتخصصة.- التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية- التصدير ) تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120لسنه 1982والقانون رقم 

121لسنه 1982في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في 

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

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض(- الستثمار و التسويق العقاري -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 سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(- إدارة وتشغيل المطاعم والكافيهات  الثابتة والمتنقلة  - 

إنشاء وإدارة المولت التجارية والمدارس والحضانات . 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 .

125 - يونايتد فاشون دريس كود لتصنيع الملبس الجاهزة UNITED FASHION DRESS CODE ) ش 

. م . م ( شركة سبق قيدها برقم     121444 قيدت فى 23-05-2018 برقم ايداع    23128 وفى تاريخ  

07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   - غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة 

بكافة انواعها و التصنيع لدي الغير . التجارة اللكترونية عبر النترنت . الستيراد والتصدير . التسويق اللكتروني 

. تقديم الستشارات الفنية والتسويقية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 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 سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية ( . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز 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 , وكما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية , وتلتزم الشركة بإفراض حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة .

126 - طفرة للبرمجيات والعلنات Tafra Advertising And Development شركة سبق قيدها برقم     

124516 قيدت فى 28-08-2018 برقم ايداع    36225 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة :  الدعايه والعلن بكافة الوسائل المسموعه والمقروءه والمرئية.  -التجارة العامه التوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا.  -التوريدات العامه.  -الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها  من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  - تجارة و توزيع و تسويق 

مستحضرات التجميل والتصنيع لدى الغير .  - مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

إستصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأى 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 أن تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.
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127 - شركة جايز ديزاين للتجارة شركة سبق قيدها برقم     125551 قيدت فى 27-09-2018 برقم ايداع    

40488 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا/التصدير/التصنيع لدى الغير /تصنيع الكسسوارات و المصوغات والحلى والمجواهرات 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 شبيها 

باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

128 - كروب زونز Crop Zones شركة سبق قيدها برقم     137141 قيدت فى 08-07-2019 برقم ايداع    

28186 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :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 350لسنة 2007وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 _الستيراد والتصدير _توريدات البذور والمحاصيل الزراعية والخضروات 

والفواكهه _تقديم الستشارات فى مجال الزراعة )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 ( 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 .

129 - مودينا سيتى جروب Modina City Group شركة سبق قيدها برقم     144548 قيدت فى 

31-12-2019 برقم ايداع    56088 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا . اعمال محطات انتاج  وتوزيع الطاقة الكهربائية الجديدة 

والمتجددة . اعمال شبكات التيار الخفيف . اعمال محطات انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والمائية والغازية 

والديزل )التقليدي( . اعمال المصاعد والسللم والمشيات . اعمال تشغيل وصيانة المباني . وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصداتر التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  , 

ويجوز للشركة ان تشترك باي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها اوالتي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون

130 - ميجا ستار للمقاولت العامة شركة سبق قيدها برقم     150752 قيدت فى 09-07-2020 برقم ايداع    

20299 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط التسويق والستثمار العقارى

131 - اسماء عيد كامل وشريكها شركة سبق قيدها برقم     151070 قيدت فى 15-07-2020 برقم ايداع    

21216 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : نشاط قانون 72 - تجارة الجملة 

والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة-نشاط خارج قانون 72   -التوريدات العمومية والمقاولت 

العامة مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانيين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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132 - تغيير مظله القانون الخروج من العمل تحت مظله القانون رقم 72 لسنة 2017 والعمل وفقا  لحكام القانون 

رقم 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذية . شركة سبق قيدها برقم     154840 قيدت فى 01-10-2020 برقم 

ايداع    34310 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : تقديم الستشارات 

في مجال تطوير العمال ) فيما عدا الستشارات القانونيه والستشارات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال 

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

المنصوص عليها فى الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه ( . اعادة هيكله الشركات من الناحيه 

الداريه فقط . اداره المشروعات ) مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنه 2012 بشأن شركات الداره 

الفندقيه وفقا  لما ورد بموافقه واجراءات الترخيص بها ( . اعداد درسات الجدوى للمشروعات . تاهيل الشركات 

للحصول على شهاده الجودة . التجاره العامة والتوزيع . تملك واداره وتشغيل مركز لتدريب وتنميه الموارد البشريه 

. وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه 

هذه النشطه , ويجوز للشركه ان تشترك بأى 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 فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

133 - فاي للستثمار التجاري phi business investment شركة سبق قيدها برقم     156649 قيدت فى 

05-11-2020 برقم ايداع    40529 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

: . تجاره عامه   . توريدات عموميه   المقاولت العامة.   خدمات النظافة ومكافحة الحشرات والقوارض  . بيع 

منتجات ومواد بترولية . بيع اكسسوار المحمول .  بيع قطع غيار سيارات .   بيع اجهزة الكمبيوتر والحاسب اللي 

. ادارة وتشغيل المطاعم والكافيتريات بكافة انواعها الثابتة .   الحاق العمالة المصرية للعمل بالداخل .   تجارة مواد 

غذائيه .   تجارة المواد الكميائية والمنظفات .   ادارة المشروعات

136 - توتيرا للتصميمات البداعية 

TUTERA FOR CREATIVE DESIGNS شركة سبق قيدها برقم     165948 قيدت فى 

11-05-2021 برقم ايداع    21348 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه :-  

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

اقامه وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامه والمسابقات  والتدريب عليها اعداد التصميمات الهندسيه .  -

تقديم الستشارات الهندسيه والماليه والداريه .  - تقديم دراسات الجدوى  الفنيه والعلميه والقتصاديه .  -

اعداد البحاث العلميه والهندسيه   - اداره وتنميه وتطوير المشروعات    - توريدات عموميه    القتصاديه   -

التصدير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط  التجاره العامه  - -

استصدار التراخيص اللزمه للممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركه ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها 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.
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137 - أدم إذ - Adam is شركة سبق قيدها برقم     168548 قيدت فى 07-07-2021 برقم ايداع    31251 

وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الدعاية والعلن بكافة الوسائل 

المسموعة والمقروة والمرئية . تصميم وتركيب لوحات العلنات بأنواعها المختلفة . التجارة العامة والتوزيع فيما 

مسموح به قانونا . التوريدات العمومية وعلي الخص توريد المطبوعات و المستلزمات الدعائية . تعبئة وتغليف 

المستلزمات الدعاية والعلن لدي الغير . أقامه وتنظيم المعارض ) عدا المعارض السياحيه ( والمؤتمرات 

والحفلت العامة بشرط استصدار التراحيص اللزمه لكل  معرض علي وحده . التصدير والتوكيلت التجارية . 

تقديم الستشارات  البيعية والحلول التسويقية  )فيما عدا الستشارات القانونية 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 ( . إدارة المشروعات 

المختلفة والشراف على تنفيذها مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية 

وشروط وإجراءات التراخيص بها . المقاولت العامة و مقاولت  التشطيبات والديكور   تلتزم الشركه باحكام 

القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشي تأسيس الشركة أي حق في مزوالة 

غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض . وذلك دون الخلل  بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

138 - ترانسك لخدمات وتطبيقات النقل الذكي   Transic شركة سبق قيدها برقم     172227 قيدت فى 

13-09-2021 برقم ايداع    42597 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:-   - أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها     أعمال إنتاج 

وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب       عليها.  

إنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  إدخال البيانات علي الحسابات وبالوسائل 

اللكترونية.  أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها.  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.  إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية 

والحضانات العلمية.  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  إنشاء 

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

نقل عمالة  ول  بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والنقل الجماعي البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.   -

يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إل بعد 

القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.  

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

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

أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

139 - الماسة لتجارة الفوم شركة سبق قيدها برقم     187397 قيدت فى 29-05-2022 برقم ايداع    32600 

وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة وتوزيع الفوم والمقاولت وتصنيع 

منتجات من خامات البليوريثان وتعبئة مواد لصيانة المعدات
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140 - كومبينسو فارما compenso pharma شركة سبق قيدها برقم     191577 قيدت فى 2022-08-18 

برقم ايداع    51685 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التصدير / تجارة 

الدويه ومستحضرات الصيدليه والمواد الخام الدوائيه والغذيه الطبيه ومكسبات الطعم والرائحة ومستحضرات 

التجميل والعطور ومستلزمات الجهزه الطبيه والكيماويه والدويه البيطريه وألبان الطفال / التوكيلت التجاريه 

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أعمال الوكالة التجاريه ولينشئ تأسيس الشركة 

أى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المتخصصه 

وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض / مقاولت عامة / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا   التوريدات العموميه / تجارة وتوزيع وتسويق المطهرات والكيماويات والمنظفات الصناعيه وألبان الطفال 

والمكملت الغذائيه والغذيه الخاصه والعشاب   / تجارة وتوزيع الجهزه التعويضيه وأجهزة وأدووات 

ومستلزمات العيادات والمستشفيات والمراكز الطبيه ومعامل التحاليل ومصانع الدويه والمواد الخام الداخله فى 

تصنيع كل ماسبق / اعداد الدراسات العلميه وتقديم الستشارات والخدمات التسويقيه لكل ماسبق )فيما عدا 

الستشارات الماليه والقانونيه (  / الوساطة فى انهاء اجراءات تسجيل الدويه أمام الجهات المختصه / تسجيل 

الدويه البشريه والبيطريه ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبيه والمعمليه والمبيدات الزراعيه واضافات 

العلف والعشاب الطبيه واللياف والجهزه والمستلزمات الطبيه والمعمليه واللقاحات والمواد الخام للدويه 

والمحاليل الطبيه والمطهرات والكيماويات والمنظفات الصناعيه وألبان الطفال والمكملت الغذائيه والغذيه 

الخاصه امام الجهات الخاصه وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ويشترط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

 EGYPT GLOBAL ADJUSTERS 141 - ايجيبت جلوبال ادجسترز خبراء المعاينة وتقدير الضرار

شركة سبق قيدها برقم     191792 قيدت فى 22-08-2022 برقم ايداع    52600 وفى تاريخ  

07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . : اعمال الخبرة وتقدير الضرار فى كل فروع التأمين 

والمعاينات والتقييمات والستشارات فى الخبرة وتقدير الضرار والتدريب على المعاينات وتقدير الضرار .وذلك 

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

النشطه . ويجوز للشركة ان 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 .

142 - ام جى اس للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     192641 قيدت فى 06-09-2022 برقم ايداع    

56497 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه ليصبح :المقاولت العامه -اقامة 

وإداره وتشغيل المطاعم والكافيهات والكافتيريات الثابته لتقديم الماكولت والمشروبات  ماعدا الكحوليه فيما عدا 

المطاعم السياحية - اضافة نشاط تقديم خدمات نظافة وصيانة وديكورات الخاصة بماكينات الصراف اللى- وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه ان وجدت 

لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهة بأعمال أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

143 - ماش للستشارات  MASH CONSULTANTS شركة سبق قيدها برقم     4185 قيدت فى 

14-11-1999 برقم ايداع    6283 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

اعمال الوكالت التجارية والتوزيع والسمسرة والوساطه . اعمال الستيراد اوالتصدير . اعمال المقاولت . اعمال 

الستشارات المالية والهندسية ووضع دراسات الجدوي القتصادية لمختلف انواع المشروعات. مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة. و يجوز 

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

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

او تشتريها او تلحقا بها و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التفيذية.
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144 - انترناشيونال للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     8351 قيدت فى 25-03-2002 برقم ايداع    

1444 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . القيام بكافة أعمال الستيراد 

والتصدير والوكالت التجارية وإستيراد مستحضرات التجميل ومستلزمات الصيدليات وإستيراد الدوية والمطهرات 

والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بإى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزوال أعمال شبيهة بأعمالها او 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.

145 - ايجي بلست ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     15102 قيدت فى 08-06-2005 برقم ايداع    7668 

وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة 

منتجات البلستيك والحقن وتصنيع وتجميع منتجات منزليه متطورة . التصنيع للغير ولدى الغير . استيراد وتصدير 

الدوات المنزلية بجميع انواعها . تلتزم الشركة بدفاتر حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده . 

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

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

شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبعا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .

146 - جي لدارة الفنادق  G Hotels شركة سبق قيدها برقم     43715 قيدت فى 01-02-2010 برقم ايداع    

2099 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. إدارة المنشأت الفندقية )القري 

والمنتجعات السياحية والفنادق العائمة والثابتة( أيا كانت درجاتها وتقديم الخدمات المرتبطة والمكملة لها والمتمثلة 

في صالت الستقبال والمطاعم والكافتيريات وحمامات السباحة وصالة ديسكو ونادي صحي وجاكوزي وساونا 

وجيم وملعب تنس وجولف واسكواش وصالة ترفيهية وقاعات اجتماعات وأفراح وحفلت ومحلت تجارية 

وبازارات وحدائق للطفال ووحدة طبية ومساكن للعاملين.2. الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق 

 Time share الفندقية والقري السياحية والوحدات الفندقية بالمشروعات المتكاملة وتسويق وحدات اقتسام الوقت

للمنشآت والقري السياحية المتعاقد معها والتصرف في الوحدات سواء بالبيع أو الدارة أو التسويق بشرط الحصول 

على وكالة بذلك. 3. إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة والمرتبطة 

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

بها. ومع 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.

147 - الشركه الشرقيه للدواجن شركة سبق قيدها برقم     57279 قيدت فى 06-06-1987 برقم ايداع    

2786 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: اول : )1( تربية جميع انواع 

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم بعنابر التسمين 

بالشركه )2( ذبح الدواجن )3( حفظ اللحوم والخضروات )4( تصنيع المخلفات لعلف الدواجن )5( تصنيع العلف - 

ثانيا؛ الستيراد و التصدير   ويجوز للشركة ان تشترك او تتعاون مع هيئات او شركات اخري تزاول نشاطات 

مماثلة من اجل تحقيق اغراضها في مصر او في الخارج . ويجوز للشركة كذلك ان تساهم أو تندمج في مثل تلك 

الهيئات او الشركات او تشتريها او تلحقها بها ذلك طبقا لحكام القانون وبموافقة الهيئة العامة للستثمار و المناطق 

الحرة
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Crystal Mind Technology  148 - كريستال مايند للتكنولوجيا وحلول الدفع اللكتروني _ كريستال باي

for– e – payments – crystal pay شركة سبق قيدها برقم     84561 قيدت فى 08-07-2015 برقم 

ايداع    19510 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  بمختلف انواعها / أعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء 

قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدرب عليها / أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات 

بمختلف انواعها / انتاج وتطوير النظم المبرمجة وتشغيلها والتدرب عليها / اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية / تعديل وتشغيل نظم وخدمات 

الدفع اللكتروني

149 - فرست بريك للمقاولت  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     86911 قيدت فى 12-10-2015 برقم ايداع    

28316 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . المقاولت العامة والمتخصصة 

وأعمال اللند سكيب  . التوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع في كل ما هو مسموح به قانونا    . 

التصميمات والستشارات الهندسية وأعداد التقارير الهندسية ودراسات الجدوي . إدارة المشروعات السياحية 

والتنموية والجتماعية والرياضية . إدارة المطاعم والكافيهات . إدارة أعمال الخردة والمخلفات . إدارة أعمال 

المحاجر والتسويات . إدارة أعمال الستثمار الزراعي .

150 - سى اى بى يو سبلش ايجيبت للتجارة والستيراد  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     100388 قيدت فى 

26-12-2016 برقم ايداع    41922 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

اقامة وتشغيل وادارة مصنع لتصنيع مستلزمات حمامات السباحة ونافورات المياه والشللت الصناعية وكذا 

التصنيع لدى الغير . التجارة العامة والتوريدات العمومية والتوزيع فى كل ما هو مسموح به قانونا والستيراد 

والتصدير – اعداد التصميمات الهندسية وخاصة لحمامات السباحة ونافورات المياه – مقاولت توريد وتركيب 

حمامات السباحة ونافورات المياه والصيانة المتنقلة لها – تنسيق الحدائق " لند سكيب ونافورات المياه "  تلتزم 

الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين , ول ينشىء  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 - مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو 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 ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.

151 - فاست للحلول الشرق الوسط Fast Solutions Middle East )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

102567 قيدت فى 23-02-2017 برقم ايداع    7146 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضى 

المستصلحة ) فى حدود الف فدان ( ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع , وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر . مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

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

العامة لكل ما هو مسموح به قانونا  والتوريدات العمومية . تجارة وتصدير العطارة والعشاب والمحاصيل 

الزراعية . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص  اللزمة لممارسة 

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

اعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهيئات سالفة الذكر او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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ELSAMA STARS FOR CONTRACTING AND  152 - السما ستارز للمقاولت والعزل

INSULATION شركة سبق قيدها برقم     112253 قيدت فى 06-11-2017 برقم ايداع    42597 وفى 

تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة وعزل الرضيات والتوريدات العموميه  

والستيراد والتصدير.   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و القرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال أعمال شبيهة بأعمالها 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

153 - توداى للتسويق العقارى Today For Realstate Brokerage ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

113518 قيدت فى 03-12-2017 برقم ايداع    47393 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : التسويق العقارى / الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية / 

التوريدات العمومية مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال  شبيهه 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

 - 154

جى اتش هامر للمصاعد )GH HUMMER FOR ELEVATORS( ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     

127946 قيدت فى 25-11-2018 برقم ايداع    49901 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : توريد وتركيب وبيع قطع غيار واصلح وصيانه المصاعد والتصنيع لدى الغير.مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوتشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة 

لعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصراوفى الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات 

السالفة اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفذية .

155 - محمد سعيد صابر وشريكتة للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     128897 قيدت فى 

16-12-2018 برقم ايداع    53507 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:   التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا وعلى الخص تجارة وبيع وتوزيع جميع خامات ومستلزمات 

الدعايه والعلن   تقديم الستشارات التسويقية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

بالتقييم بمناسبةزيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة 

فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى الماده27 من قانون سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية (  الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية    تلتزم الشركة بأحكام القوانين رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض .مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات 

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

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لاحكام القانون ولئحتة التنفيذية
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156 - الخدمات التقنية T.S.C TECHNICAL SERVICE CO شركة سبق قيدها برقم     136583 قيدت 

فى 24-06-2019 برقم ايداع    26100 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 1982 فى شأن سجل المستوردين 

وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المتحصصة وبما ل يحل بإجكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون

157 - فؤاد ناجي جروب للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     147963 قيدت فى 04-03-2020 برقم 

ايداع    10499 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل وادارة 

مركز تجميل للعناية بالبشرة والشعر والجسم )بيوتي سنتر( . إقامة مركز تجميل للعناية بالبشرة والشعر للرجال .   

التجارة العامة و التوزيع في ماهو مسموح به قانونا  . الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة 

والمرئية والتوزيع لكافة المصنفات الفنية   التجارة والتسويق اللكتروني . اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابته 

والكافتريات السياحية وغير السياحية لتقديم جميع أنواع الماكولت والمشروبات بكافة انواعها في ماعدا المشروبات 

الكحولية . تقديم خدمات الكاترينج . 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.

158 - تدوير ترادينج Tadweer Trading شركة سبق قيدها برقم     154569 قيدت فى 2020-09-28 

برقم ايداع    33479 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التوريدات 

العمومية .  تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية 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( – تقديم الخدمات اللوجيستية . التصدير . الستيراد . مع مراعاة احكام القانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شأن سجل المستوردين . تدوير المخلفات لدي الغير . تجارة الخردة . توريد كافة أنواع المعادن . وذلك 

دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية, و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 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 و ذلك طبقا  لحكام القانون .

159 - تي اي ايه ام هارون للمقاولت العامه Team haroun شركة سبق قيدها برقم     159012 قيدت فى 

20-12-2020 برقم ايداع    48800 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:

المقاولت العامة /مقاولت النشاءات واعمال التشييد والبناء /  مقاولت اعمال الحفر والردم والطرق /  مقاولت 

اعمال التشطيبات والديكورات   /القيام بأعمال تنسيق وصيانه وادارة وتجميل الحدائق والميادين والطرق )

اللندسكيب( /   التوريدات العموميه   /التجارة العامة والتوزيع فيما هومسموح به قانونا
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160 - لوماسينس للحلول الذكية Lumasense for Smart Solutions شركة سبق قيدها برقم     

175684 قيدت فى 11-11-2021 برقم ايداع    53884 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : التوريدات العمومية  -  المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة والكهروميكانيكية 

واللكترونية والكهربائية  - الشراف علي تنفيذ المشروعات  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 

بشان شركات الدارة الفندقية ووفا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها   تصميم نظم الضاءة -  بيع وتوزيع 

وتركيب وحدات الضاءة الخارجية والداخلية وكافة الداوات الكهربائية واللكترونية والكهروميكانيكية والصيانة 

المتنقلة لها   بيع وتوزيع وتركيب المصابيح الكهربائية بجميع انواعها واحجامها وقدراتها ومستلزماتها   تجميع 

وحدات الضاءة لدي الغير  _ تقديم الستشارات الهندسية والفنية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعقلة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 72 من قانون سوق المال ولئحته 

التنفيذية (  اعداد التصميمات الهندسية   الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية 

ول ينشئ تاسيس الشركة اي حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا   

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح القرارات السارية بشرط 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 للحكام القانون

161 - تريكو هاوس لصناعة الفوندى TRICOT HOUSE شركة سبق قيدها برقم     183524 قيدت فى 

21-03-2022 برقم ايداع    17690 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركه . 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع النسيج و وش الكوتشي )الفوندي( . أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحذيه والكوتشي 

والمنتجات الجلديه .  التصدير مع مراعاه القانون رقم 118 لسنه 1975 وعلي الشركه اللتزام بافراد حسابات 

ماليه مستقله لكل نشاط علي حده . 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 .

162 - اسواق الخير للفاكهه والخضروات شركة سبق قيدها برقم     183536 قيدت فى 21-03-2022 برقم 

ايداع    17706 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجارة التجزئة للفواكه 

والخضروات فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة _ انشطة خارج قانون 72 : توريدات عمومية مع 

افراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده

163 - عمران للستثمار التجارى Omran For Commercial Investment شركة سبق قيدها برقم     

192443 قيدت فى 01-09-2022 برقم ايداع    55616 وفى تاريخ  08-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة . التجارة العامة وتجارة الجملة والتجزئة فيما هو مسموح به قانونا .التوريدات العمومية . 

التصدير والتوكيلت التجارية . الستثمار العقاري . التسويق العقاري . تجارة الذهب . انشاء وادارة المراكز 

الطبية . ليتم ممارسة النشاط ال بعد استخراج التراخيص اللزمة .

164 - الصادق لصناعة الملبس شركة سبق قيدها برقم     111673 قيدت فى 29-10-2017 برقم ايداع    

40934 وفى تاريخ  10-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه ليصبح : اقامة وتشغيل مصنع 

لصناعة الملبس الجاهزه . التصدير . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه.ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التي تزاول اعمالها 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 ولئحته.
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165 - دى ان في مصر شركة سبق قيدها برقم     11086 قيدت فى 04-04-2004 برقم ايداع    1704 وفى 

تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التدريب واعمال خدمات التفتيش والشراف 

الفني المتعلق بالجودة والسلمة والتأثيرات البيئية علي المنشأت الصناعية ومحتوياتها أو إقامة المنشأت الرضية 

والبحرية والوحدات البحرية القائمة أو التي تحت النشاء وتقديم الستشارات الهندسية / القيام بخدمات الرشاد 

التقني والدراسات واعمال التدريب المتعلقة بإنتاج ومعالجة ونقل وتخزين البترول والغاز واصدار شهادات المطابقة 

للمواصفات الفنية والمعايير والقيام بكافة اعمال الشراف الفني والرشاد التقني للمشروعات والهيئات والشركات 

وتقديم خدمات المراجعة ومنح شهادات نظم الدارة والتدريبات المتعلق بها / بيع البرامجيات وتطبيقاتها مع التدريب 

والدعم الفني لها 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 الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

166 - طرابيه لتجاره حديد التسليح ومواد البناء ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     19452 قيدت فى 

03-07-2006 برقم ايداع    9765 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1( 

تجارة حديد التسليح ومواد البناء 2( جميع أنواع التجارة محليا  ودوليا  3( الستيراد والتصدير 4( تجارة جميع 

أنواع الصاج وقطاعات الحديد المختلفة 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 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

167 - اليوم للصحافة والطباعة والنشر ش م م شركة سبق قيدها برقم     22703 قيدت فى 18-02-2007 برقم 

ايداع    2762 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اصدار صحيفة )

أسبوعية( باللغة ) العربية ( وتحمل اسم : اليوم . صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت بما تشمله من أنشطة 

صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات وأنشطة 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 . 

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  المشروعات التي 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 . حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . اصدار المحتوي اللكتروني . النشطة 

المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى 

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

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

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها 

أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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168 - وان فارما مديكس One Pharma Medics ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     38620 قيدت فى 

07-05-2009 برقم ايداع    9259 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تقديم الستشارات للطباء والموزعين المحليين في إعداد خطط التسويق )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 

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( . تجارة وتوزيع الدوية والمنتجات الصيدلية , والستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية .تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

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

القوانين المنظمة لهذا الغرض 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 الخارج , كما يجوز 

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

169 - الشمس لداره المنشات السياحيه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     55103 قيدت فى 2011-11-23 

برقم ايداع    22257 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ادارة وتشغيل 

وتاجير المطاعم والفنادق )الثابته( والقرى السياحية / ادارة وتاجير الفنادق والمطاعم العائمة مع مراعاة ما ورد  

بقرار رئيس الوزارء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 

مع مراعاة القرار الوزارى رقم 626 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 7/10/2010 بشأن شركات الدارة الفندقية 

وشروط واجراءات الترخيص بها 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 لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية

170 - شركه عمبر للصناعات الغذائيه ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     67162 قيدت فى 1985-08-12 

اقامة 5 مزارع امهات لتربية  برقم ايداع    4881 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •

اقامة معمل تفريخ لنتاج 10 مليين كتكوت لحم.   اجيال امهات اللحم لنتاج 12.5 مليون بيضه صالحة للتفريخ.  •

اقامه مصنع علف لتغطية احتياجات المهات وكتاكيت اللحم الناتجة عن المشروع بطاقة 10 طن/ ساعة.  • •

اقامه مجزر ألي بسعة 3000 طائر/ ساعة ملحقه به وحدة تصنيع المخلفات ومخازن تبريد وتجميد.  •

استزراع الراضي الصحراوية وانتاج مركزات العلف وتنمية الثروة الحيوانية ويجوز للشركة القيام 

بمشروعات اخري او تعديل عرض في إطار احكام قانون الستثمار كما يجوز لها أن تساهم او تشارك باي وجه 

تربية جميع انواع الماشية المنتجة للحوم  من الوجوه في مشروعات فرعيه خارج قا الستثمار رقم ??? لسنة 89  •

الستيراد والتصدير.   الحمراء سواء كانت لنتاج السللت او منتجات ألبان أو تسمين وتربية الرانب والسمان.  •

وعلى الشركة اللتزام بأفراد حسابات مالية مستقلة للنشطة الواردة بقانون الستثمار وفي حالة عدم التزام الشركة 

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

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

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  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 أعمال شبيهه بأعمالها أوالتي قد تعاونها 

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

لحكام القانون.
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171 - بيراميدز اكسبريس ) PYRAMIDS EXPRESS ) PE شركة سبق قيدها برقم     75174 قيدت فى 

13-07-2014 برقم ايداع    16856 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

ادارة و تشغيل المحلت لتجارة و بيع وشراء جميع انواع اجهزة و اكسسوارات و خطوط و كروت شحن التليفون 

المحمول و كافة الجهزة اللكترونيه و المنزليه و الجهزة الكهربائيه و مستلزماتها و قطع غيرها . اقامة و تشغيل 

مصنع لتجميع اجهزة المحمول و تصنيع اكسسوارات و مستلزمات المحمول . التصدير . التجارة العامة فيما هو 

مسموح به قانونا . التوريدات العموميه . تشغيل مراكز الصيانه الخاصه بغرض الشركة   عرض المصنفات 

السمعيه البصرية عن طريق الكمبيوتر و شاشات العرض بفروع الشركة . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز 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 فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

172 - أى أف بى للصناعات الغذائية IFB شركة سبق قيدها برقم     75987 قيدت فى 27-08-2014 برقم 

ايداع    20291 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ليصبح:    - اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع المعجنات بكافة انواعها واشكالها0  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخبز الفرنجي 

والفطائر ويشمل ذلك )الجاتوه والكعك بكافة انواعه( وتصنيع الجلش والرقاق والكنافة والقطائف النيئة وتصنيع 

البسكويت بأنواعه  .   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البيتزا بكافة انواعها واشكالها 0  - اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الكرتون المضلع بكافة انواعه 0  - اقامة وتشغيل مصنع لقص وتجهيز خامات ورولت التعبئة والتغليف.  

- تقديم الستشارات التجارية والتسويقية )كل ما سبق فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رس  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 البحاث العلمية في مجال المواد الغذائية.   - الستيراد والتصدير.  - 

التصنيع للغير ولدى الغير في مجالت الشركة0  مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط على حده  

تلتزم الشركة بمراعاة القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.   مع مراعاة أحكام القوانين 

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

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

173 - المجموعة العالمية للتعدين والتوريدات )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80267 قيدت فى 

16-02-2015 برقم ايداع    4221 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ 

التوريدات العمومية 2_ المقاولت العمومية 3_ التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 4_ ادارة 

واستغلل المناجم والمحاجر واستخراج خامات التعدين ) دون تصنيع 5_ تقديم الخدمات البترولية المسانده لعمليات 

الحفر والستكشاف ويشمل ذلك : صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية / حفر ابار المياه / العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانه / معالجة السطح من الترسيبات / الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي 6_ 

انشاء وادارة وتشغيل محطات تموين السيارات 7_ استغلل العلمات التجارية)الفرانشايز 8_ تموين السفن)سولر 

–مياه – مواد غذائية 9_ التوكيلت التجارية 10_ استصلح الراضي الزراعية في حدود الف فدان 11_ 

التوكيلت الملحية للسفن 12_ التصدير والتخليص الجمركي 13_ تقديم كافة الخدمات اللوجستية 14_ توريد 

وتركيب شبكات الرى تلتزم الشركة باحكام القانون رقم120لسنة1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول 

ينشئ تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ,وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان  تكون لها مصلحة أو 

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

غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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174 - شركة العربى اليوم شركة سبق قيدها برقم     93143 قيدت فى 03-05-2016 برقم ايداع    14175 

وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ادارة وتصميم المواقع اللكترونية . 

التسويق اللكترونى . 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 الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال 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

175 - تريدلين للتصدير والتوكيلت التجارية )ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     99448 قيدت فى 

28-11-2016 برقم ايداع    37382 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع في كل ماهو مسموح به قانونا / 

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة / تجارة وبيع الجهزة اللكترونية / تجارة وبيع قطع غيار السيارات / 

تجارة وبيع الحديد والسمنت والخرسانة الجاهزة ومواد البناء بكافة أنواعها / استغلل العلمات التجارية )

الفرنشايز(

176 - ليفنت للقوى الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     118383 قيدت فى 08-03-2018 برقم ايداع    

11560 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : - التوكيلت التجارية و 

التصدير   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون  رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل 

المستورين و 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 بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض .  - التوريدات العمومية .  - الستشارات البيئية و إدارة العمال و التدريب 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 ولئحته التنفيذية .

177 - تريل للنقل و الخدمات         TERILLA FOR TRANSPORT SERVICES شركة سبق قيدها 

برقم     119208 قيدت فى 26-03-2018 برقم ايداع    14315 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح    غرض الشركة : تقديم كافة انواع الخدمات اللوجستية والنقل البري للبضائع, والنقاذ السريع 

للسيارات علي الطريق . تملك وادارة وتشغيل محال السوبر ماركت, وتوزيع وتوريد المواد الغذائية وتشغيل محال 

بيعها . تملك وادارة وتشغيل محطات بيع  كافة انواع الوقود والزيوت والشحوم . تملك وادارة وتشغيل السيارات 

بلوحات الرحلت . تملك وادارة وتشغيل الفنادق والموتيلت والمطاعم والكافتيريات بالمواقع اللوجستية . التجار 

في الطارات والبطاريات وجميع قطع غيار السيارات وصيانتها . التجارة العامة والتوزيع والتوريدات العامة؛ 

والستيراد والتصدير والنشطة المرتبطة والمكملة لهما .  كافة اعمال التطويرالزراعي واستصلح الراضي 

واستزراعها وتجهيزها بالمرافق الساسية اللزمة لذلك .مع مراعاة كافة الحكام والقوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة, ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

تساهم  باي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول نشاطات مماثلة لعمالها أو التي قد تعاونها علي 

تحقيق غرضها سواء في مصر أو من خارجها,  كما يجوز لها أن تساهم معها أو تندمج فيها

178 - بريماير للخدمات الكهروميكانيكية PREMIER FOR MEP SERVICES شركة سبق قيدها برقم     

124265 قيدت فى 15-08-2018 برقم ايداع    35257 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح  غرض الشركة : المقاولت الكهروميكانيكية والمقاولت العامة  . التوريدات العمومية . 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 التي تزاول اعمال شبيه 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.
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188 - اورينتال للتوريدات الغذائية Oriental For Foods Supplies شركة سبق قيدها برقم     188783 

قيدت فى 19-06-2022 برقم ايداع    38600 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو  :- تصنيع )لبان المضغ وان كانوا مكسوا بالسكر – لبان بلدى (  - توريد المواد الغذائية   - تعبئة 

- تصنيع الحلوى الجافه ) اسناك وكاندى وشيكولته (  دون الخلل باحكام القوانين  وتغليف المواد الغذائية    

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 

.

179 - وادينا للستثمار العقارى ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     147145 قيدت فى 18-02-2020 برقم 

ايداع    7955 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: انشطة داخل قانون 

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى  الستثمار 72 :

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

بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . إقامة وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات 

التوريدات العمومية . مع افراد حسابات  العمرانية الجديدة. انشطة خارج قانون الستثمار 72 : المقاولت العامة.

مستقله ومركز مالي لكل نشاط من أنشطه قانون الستثمار علي حده. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك بأى 

وجة من الوجوه مع الركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر او فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

180 - المريكية العالمية للترفيه شركة سبق قيدها برقم     150964 قيدت فى 13-07-2020 برقم ايداع    

20895 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتملك وتشغيل وإدارة مدن 

ومراكز اللعاب الترفيهية واللكترونية وامدادها بكافة التجهيزات والمستلزمات اللزمة لتشغيلها , بالضافة الى 

عموم الستيراد لما يلزم من آلت ومعدات ومستلزمات لتنفيذ مشروعاتها . بيع كافة المستلزمات الخاصة بتشغيل 

وإدارة تلك النشطة بكافة انواعها . بيع كافة انواع الغذية والمشروبات .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة على ان تكون تلك 

النشطة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون   -
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181 - كريم رمضان عبدالرحيم و شريكته شركة سبق قيدها برقم     151771 قيدت فى 04-08-2020 برقم 

ايداع    23756 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  •

تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية  المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم                        اقامة وتشغيل المراكز التجارية  والمولت  التجارية فى 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 

اقامة وتشغيل الفنادق الثابته  و الموتيلت و الشقق والجنحة الفندقية الفندقية و القرى السياحية  356لسنة 2008  •

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 الوحدات المبيعة منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من 

اقامة او ادارة الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل واعادة التسليم  الطاقة اليوائية للمشروع   •

استصلح  •   b > o >t سواء كانت تحت سطح الرض او فوقها وعدادات انتظار السيارات بنظام b>o>t

وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى المستصلحه ويشترط في 

هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه 

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة  في الستزراع وليس الري بطريق الغمر  •

تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية  المناطق  2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008  •

الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم  تربيه جميع أنواع الدواجن 

انشاء المجمعات  والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  •

انشاء  تقديم كافة الخدمات اللوجستية للمناطق الصناعية   • الصناعية للصناعات الصغيرة و المتوسطة   •

اقامة وتشغيل مصنع  وتطوير وادارة المناطق الصناعية وصيانة المرافق والمنشاءت بداخلها )الخاصة و العامة (  •

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع السقالت  لنفخ وسحب وتشكيل حراري  للبلستيك  •

المعدنيه وتشريح الصاج لنتاج بروفيلت الجيبسون بورد و علب الصاج المعدنية المستخدمة في تعبئة المواد 

إقامة وتشغيل مصنع لعمال الحداده والكريتال وصنع منتجات الوميتال وصنع اثاث معدنى متنوع    الغزائية    •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون  والورق   • إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وخراطة المعادن  • •

إقامة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات   •

إقامة وتشغيل مصنع  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود   • وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماوية   •

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  لتصنيع خراطيم من البلستيك و مستلزمات الرى الحديث و برانيك البلستيك    •

المنتجات الخرسانية و السمنتيه  و مواد البناء  •            إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية   •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية و  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات و البويات   •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل و النسيج و الملبس الجاهزة   • الخشاب و الثاث و اعمال الموبيليا  •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة  وتغليف العصائر و المركزات   •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيتون و  و تغليف المنتجات الغذائية و المخبوزات و المواد الغذائية و البقوليات  •

اقامة وتشغيل مصنع لفرز وتدريج و تشميع و تعبئة و تغليف و حفظ  المخللت بكافة انواعها وزيت الزيتون   •

اقامة الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات  وتبريد و تجميد  الحاصلت الزراعية   •

اقامة  الصناعية و المواد الغذائية و تبريدها او تجميدها ومحطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل .   •

اقامة وتشغيل المخابز اللية  انشطة  اقامة وتشغيل المطاحن   • وتشغيل مراكز الصيانة والورش الحرفية  •

اقامة وانشاء وادارة المنشأت و الوحدات  التجارية و الدارية والسكنية و الثقافية  خارج قانون 72 لسنة 2017  •

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم و  اقامة وتشغيل وادارة النشطة الترفيهية  و ملهى الطفال   • و الفندقية   •

الكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا الكحوليه ( وتقديم جميع انواع الماكولت و التيك اواى  •

اقامة وتشغيل مواقف انتظار السيارات النقل  التطوير العقارى   • ادارة المشروعات  عدا الدارة الفندقية   •

القيام  اقامة و انشاء و ادارة محطات تموين السيارات  ومراكز خدمة و صيانة السيارات .   • الثقيل   •

اقامة المعارض و المؤتمرات  باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق و المنتزهات الخاصة والعامة   •

داخل وخارج مصر فيما عدا المعارض السياحية   مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطة 

الوارده 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 
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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

182 - الفت احمد التابعى وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     158941 قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    

48576 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنه 2017 : إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات / إنشاء أو 

إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني __ أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 : الدعاية 

والعلن / اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية / أعمال مونتاج وجرافكس 

وتصحيح الوان العمال الفنية / التصوير الفوتوغرافي والتسويق اللكترونى / التسويق العقارى / تنظيم المؤتمرات 

واليفنتات )events( تلتزم الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

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

لمباشرة نشاطها

183 - دار لدارة المشروعات شركة سبق قيدها برقم     161992 قيدت فى 17-02-2021 برقم ايداع    

7918 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض الشركة / المقاولت العمومية 

والستشارات الهندسية   التجارة والتوريدات العمومية –ادارة المشروعات –الستيراد والتصدير تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين مع مراعاة 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 شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

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

التنفذية .

184 - أد ديمنيشنس لنتاج المحتوى اللكتروني

AD DIMENSIONS شركة سبق قيدها برقم     163169 قيدت فى 11-03-2021 برقم ايداع    11619 

وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إنتاج المحتوى اللكتروني بصورة المختلفة من صوت 

وصوره وبيانات  إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامه والندوات

185 - انجم اى تى للبرمجيات شركة سبق قيدها برقم     164719 قيدت فى 08-04-2021 برقم ايداع    

16819 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطه من داخل ق 72 لسنه 2017:-   -اعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .- اعمال تصميم وانتاج 

البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها .- انتاج المحتوى 

اللكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات . - ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونيه 

.- اعمال وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها .- اعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول 

البيانات .- تجاره الجمله والتجزئه : بالمناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق خارج الوادى القديم . 

-اقامه وتشغيل الفنادق الثابته والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه والنشطه المكمله او المرتبطه 

بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه , واستكمال المنشأت الخاصه بها والتوسع فيها 

على ال يقل مستوى الفنادق والموتيلت والشقق والجنحه الفندقيه والقرى السياحيه عن ثلث نجوم واليزيد 

اجمالى مساحه الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقه اليونيه للمشروع - الداره 

والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه والقرى السياحيه    * انشطه من خارج ق 72 لسنه 

2017:-   التوريدات العموميه - اقامه وتشغيل واداره مركز لعداد وتنميه وتدريب المواد البشريه . مع التزام 

بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار . وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . 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 فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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186 - لفيج للصناعات الغذائيه  La figure for food manufacturing شركة سبق قيدها برقم     

177220 قيدت فى 05-12-2021 برقم ايداع    58620 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح - تحضير وتجهيز وبيع وتوزيع المنتجات و الوجبات الغذائيه وتعبئه وتغليف وبيع المنتجات المستخرجة من 

الدواجن و البط وتقطيع وتجزئه اللحوم و الدواجن وتعبئتها وتحضير منتجات مطهيه ونصف مطهيه وتقديم 

الوجبات الجاهزه وتقديم عروض ومناقشات للطهي للعملء وعرض وبيع وصفات وطرق وكتب طهي واستحداث 

منتجات غذائيه بوصفات خاصه  -التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/ التوريدات العامه  -اقامه 

وتشغيل واداره وتأجير وتجهيز المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه( وتقديم 

جميع انواع المأكولت و الوجبات السريعة والتيك اواي   -تقديم خدمات الكاترينج   وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين و اللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه النشطه   ويجوز للشركه أن 

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

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

187 - المبانى العالية للنشاءات High Building Construction شركة سبق قيدها برقم     179987 قيدت 

فى 20-01-2022 برقم ايداع    3778 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستثمار العقارى والتطوير العقارى – إنشاء وإدارة الموتيلت التجاريه -  شراء وبيع وتقسيم الراضي المقاولت 

المتكاملة والكهروميكانيكية - مقاولت اعمال التركيبات- مقاولت اعمال الحفر- مقاولت اعمال الطرق والكباري 

وشبكات الصرف الصحي - مقاولت اعمال النشاءات - تجارة مواد البناء والخشب والسمنت )فيما عدا خام 

السمنت( - التجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا - التوريدات العمومية - استصلح و تجهيز 

الراضي  بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع و استزراع الراض المستصلحة ويشترط فى هاتين 

الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع – وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس 

الرى بطريق الغمر. فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 و قرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنه 2008  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه  ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

189 - نيو سينترى للستثمار العقارى New Century شركة سبق قيدها برقم     189444 قيدت فى 

29-06-2022 برقم ايداع    41860 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستثمار العقاري / المقاولت العامة / التوريدات العمومية / التسويق العقاري وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركه ان تشترك 

بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر او خارج مصر كما يجوز لها ان تندمج في شركه اخري او معها او تتحول الي شركه من 

طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون
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190 - احمد عبدالرازق جمعه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     192892 قيدت فى 11-09-2022 برقم ايداع    

57746 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : نشاط داخل قانون 72  لسنه 

2017 : الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم. 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه المواد الغذائيه. اقامه و 

تشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكيه . اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسيه. 

اقامه وتشغيل مصنع لنشر وجلي الرخام والطوب السمنتي. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة والصباغه. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الورق والكرتون. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الحذيه والجلود.  

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث )معدني و خشبي(. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الومنيوم واللوميتال. اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحيه. أقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج.اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع النجف 

وقواطع معدنيه. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع العلف . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه السمده 

والمبيدات السائلة والبودره. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه 

اللكترونيه ولمبات الليد . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقه . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع 

وحدات التكييف والتبريد والتجميد . اقامه وتشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانيه 

الجديده. اقامه وتشغيل مصنع لفرز وتعبئة وتبريد الحاصلت الزراعيه والمواد الغذائيه . ادارة و تشغيل ورش 

الصيانه . اقامه او ادارة  وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل وإعادة التسليم )b.o.t ( سواء 

كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار للسيارات بنظام b.o.t .  إعداد الدراسات القتصادية 

والتخطيطية للمنطقة الصناعية. إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.  إنشاء البنية 

الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.  التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية 

لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية. إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم 

جاهزة للمشروعات. إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشأت بداخلها. أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع . 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي المستصلحة. 

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

الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 

لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . 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 . الهندسة الوراثية في المجالت النباتية 

والحيوائية. تربية الخيول. انشاء الجامعات و  إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني والمعاهد 

التعليمية والمعاهد الفنية. إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية 

الجديدة والتجمع العمرانى . تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية 

والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم( .  مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض 

السكن غير الداري بشرط ال يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو 

عدة ابنية . إقامة وتشغيل دور الحضانة للطفال . نشاط خارج قانون 72  لسنه 2017 : إقامة وتشغيل وإدارة 

مركز خدمة وصيانة السيارات. التطوير العقاري. مع اللتزام بافراد حسابات مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل 

للنشـطة الواردة بقانون السـتثمار. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها
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191 - ام اند اى لتصنيع الزجاج شركة سبق قيدها برقم     9776 قيدت فى 24-04-2003 برقم ايداع    1896 

وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو : 1  - اقامه وتشغيل واداره وتاجير 

واستئجار مصانع لتصنيع الزجاج والمنتجات الزجاجيه وكذلك مصانع تشغيل كافه المنتجات الزجاجيه والبورسلين 

.2 - استيراد المعدات واللت وقطع الغيار والخامات اللزمه لغرض الشركه ودون التجار بها , وتصدير 

وتوزيع وتجاره وتصنيع الزجاج .3 - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول 

ينشئ تاسيس 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 . مع مراعاه احكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطة , و يجوز للشركة أن تكون لها 

مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها 

على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

192 - سيد عبد المنعم سيد محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     20323 قيدت فى 04-09-2006 برقم ايداع    

13779 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: - إقامة وتشغيل مصنع لنشر 

وتقطيع وجلى وتصنيع الرخام والجرانيت - إقامة وتشغيل مصنع لطحن الكوارتز. مع مراعاة أحكام القوانين 

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

193 - نيوديركشن لنشاء وإدارة المنشأت التعليمية )ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     90155 قيدت فى 

27-01-2016 برقم ايداع    2822 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

تملك وإيجار واستئجار وإقامة وتشغيل وإدارة المدارس الخاصة والدولية والرياضة والتدريب بمختلف انواعة 

ولجميع المراحل التعليمية وتقديم الستشارات ) فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 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 سوق 

رأس المال ولئحته التنفيذية ( إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لكل معرض على حده . وتوريد الكتب والستيراد والتوكيلت التجارية .

194 - الكترو هوم للتوريدات العمومية ELECTRO HOME شركة سبق قيدها برقم     114679 قيدت فى 

25-12-2017 برقم ايداع    52769 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/التوريدات العمومية / تسويق الدوات والجهزة الكهربائية /

الستيراد والتصدير/ التصنيع والتصنيع لدى الغير 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 لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية
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HOPE FOR CONTRACTING AND IMPORT  195 - هووب للمقاولت و الستيراد و التصدير

AND EXPORT شركة سبق قيدها برقم     136376 قيدت فى 18-06-2019 برقم ايداع    25346 وفى 

تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : المقاولت العامة و المتخصصة والمتكاملة 

مقاولت العمال الكهروميكانيكية و اللكترونية وأعمال النشاءات المعدنية التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ونشاط أعمال المحاجر بجميع 

أنواعها )رمل ـ زلط ـ طفله حجر ـ دلومايت ـ رخام(  سواء بالتحجير أو بالتسويه أو التكسير و القيام باعمال 

التوريدات لكل ماسبق , و إدارة و تشغيل و إنشاء المطاعم و الكافيهات السياحية .  تلتزم الشرکه باحكام القانون 

رقم 120لسنة 1982والقانون رقم 121لسنة 1982في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجاريه , 

ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 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 بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون .

196 - أهيد للحلول المبتكره Ahead شركة سبق قيدها برقم     137702 قيدت فى 22-07-2019 برقم ايداع    

30518 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أعمال التوصيف والتحليل 

والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها / أعمال انتاج وتطوير البرامج واالتطبيقات 

وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها / أعمال انتاج وتطويرمواقع وبرامج 

تطبيقات ومنصات التجارة اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها وتداول البيانات الخاصة بها / انتاج وتسويق 

المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات / اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات 

بمختلف أنواعها / تقديم خدمات النظافة ومستلزماتها / التوريدات العمومية 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 أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون
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197 - دسوقى محمد على غنيم و شريكته شركة سبق قيدها برقم     145468 قيدت فى 16-01-2020 برقم 

ايداع    2410 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطة قانون 72 : اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البيطرية . اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع  الورق الكرتون . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوحات كهربائية ولمبات اليد و الجهزة اللكترونية . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت . اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية . اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسية . اقامة 

وتشغيل مصنع لنشر وجلى الرخام والطوب السمنتى . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس 

الجاهزة والصباغة . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والجلود . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث ) معدنى 

وخشبى ( . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم واللوميتال . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الصحية . 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النجف والقواطع المعدنية . اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع كافة انواع العلف . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة السمدة والمبيدات السائله والبودره . 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقة . اقامة وتشغيل المركز 

التجارية فى المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده . اقامة وتشغيل مصنع لفز وتعبئة وتبريد الحاصلت 

الزراعية والمواد الغذائية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية بكافة انواعها . انشاء او ادارة او 

تشغيل المدارس . الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى 

القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزارء رقم 350 لسنة 2007 وماورد 

بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية 

والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم ( . تجارة الجملة والتجزئة للدوية ومواد 

البناء والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والعطور والزيوت  

بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . اقامة أو ادارة الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء والتشغيل 

 . b.o.t سواء كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام . )b.o.t(واعادة التسليم

اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية . اعداد الدراسات القتصادية والهندسة والتكنولوجيه 

للمشروعات . انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية . التسويق والترويج 

لراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية والمناطق الصناعية . انشاء مبانى 

مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات . ادارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها . 

اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها واعادة الهيكلة 

الفنية والدارية للمصانع . استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع 

الراضى المستطلحة .ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح والستزراع 

وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريقة الغمر .)أقل من عشرين فدان( فيماعدا المناطق الصادر بها 

قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 3560لسنة 2008 . تربية جميع أنواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم   ـ تربية جميع انواع الطيور الدواجن 

والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . اقامة المزراع السمكية   

. تربية الخيول . الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية . انشطة خارج قانون 72 : المقاولت العامة . 

توزيع الدوية . اقامة وتشغيل وادارة مركز خدمة وصيانة السيارات . اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات 

) عدا مخازن الكيماويات الخطره ( . مقاولت بناء مجمعات صناعية و ورش صناعية . التطوير العقارى . مع 

اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   مع 

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

نشاطها
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198 - شركة محمود محمد عز الحسيني وشريكه شركة تضامن  وسمتها التجارية البطل للتنمية العمرانية شركة 

سبق قيدها برقم     146720 قيدت فى 11-02-2020 برقم ايداع    6454 وفى تاريخ  12-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح   انشطة داخل قانون 72 لسنة 2017                       اقامة وتشغيل المراكز التجارية  

والمولت  التجارية فى 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 

اقامة وتشغيل الفنادق الثابته  و الموتيلت و الشقق  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنة 2008  •

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 الوحدات المبيعة منها على 

اقامة او ادارة الجراجات متعددة الطوابق بنظام  نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع   •

النشاء والتشغيل واعادة التسليم b>o>t سواء كانت تحت سطح الرض او فوقها وعدادات انتظار السيارات بنظام 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضى  •   b > o >t

المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان 

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

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008            تربيه جميع أنواع 

تخطيط  الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  •

واقامة وتنمية المناطق العمرانية  المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج 

اقامة وتشغيل مصنع لنفخ  انشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة و المتوسطة   • الوادى القديم  •

اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن وتصنيع السقالت المعدنيه  وسحب وتشكيل حراري  للبلستيك  •

وتشريح الصاج لنتاج بروفيلت الجيبسون بورد و علب الصاج المعدنية المستخدمة في تعبئة المواد الغزائية    •

إقامة وتشغيل مصنع لعمال الحداده والكريتال  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الهندسية والغذائية .  •

إقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وخراطة المعادن  • وصنع منتجات الوميتال وصنع اثاث معدنى متنوع   •

اقامة  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات   • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون  والورق   •

إقامة  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات الكيماوية   • وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية  •

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خراطيم من البلستيك و مستلزمات الرى  وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود   •

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخرسانية و السمنتيه  و مواد البناء  •  الحديث و برانيك البلستيك    •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدهانات و البويات   • إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكية   •

اقامة وتشغيل مصنع  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية و الخشاب و الثاث و اعمال الموبيليا  •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة  وتغليف العصائر و  لتصنيع الغزل و النسيج و الملبس الجاهزة   •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة و تغليف المنتجات الغذائية و المخبوزات و المواد الغذائية و  المركزات   •

اقامة وتشغيل  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيتون و المخللت بكافة انواعها وزيت الزيتون   • البقوليات  •

اقامة الثلجات  مصنع لفرز وتدريج و تشميع و تعبئة و تغليف و حفظ وتبريد و تجميد  الحاصلت الزراعية   •

الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية و المواد الغذائية و تبريدها او تجميدها ومحطات 

اقامة  اقامة وتشغيل مراكز الصيانة والورش الحرفية  • الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلل .   •

اقامة وانشاء وادارة  اقامة وتشغيل المخابز اللية  انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  • وتشغيل المطاحن   •

اقامة وتشغيل وادارة النشطة الترفيهية   المنشأت و الوحدات  التجارية و الدارية والسكنية و الثقافية و الفندقية   •

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم و الكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات ) عدا  و ملهى الطفال   •

اقامة  ادارة المشروعات  عدا الدارة الفندقية   • الكحوليه ( وتقديم جميع انواع الماكولت و التيك اواى  •

اقامة و انشاء و ادارة محطات تموين السيارات  ومراكز خدمة و  وتشغيل مواقف انتظار السيارات النقل الثقيل   •

مع  القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق و المنتزهات الخاصة والعامة   • صيانة السيارات .   •

مع مراعاة احكام القوانين  افراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل للنشطه  الوارده بقانون الستثمار   •

واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة نشاطها   المادة الرابعه 

بعد التعديل   موقع ممارسة النشاط و المركز الرئيسى للشركة :   المركز الرئيسى للشركة  : مكتب 22 – سوق 

المنطقة الثالثة – مدينة السادات – المنوفية    موقع ممارسة  نشاط تخطيط واقامة وتنمية  المناطق العمرانية : 

المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية و المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه 
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جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007ومراعاة 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنة 2008  موقع ممارسة النشاط  الصناعى:- احدى المناطق 

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

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

2008   موقع  ممارسة نشاط المراكز التجارية :- احدى المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة فيماعدا  

منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنة 2008  موقع ممارسة باقى النشاط  :- جميع انحاء 

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

رقم 350لسنة 2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356لسنة 2008  وفيما يخص النشاط 

الصناعى تقع المسؤلية كاملة على عاتق الشركة  فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى 

الخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة اقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية 

دون ادنى مسؤلية على الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن   . ومع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  الحصول على كافة التراخيص اللزمه لمباشرة النشاط   ويجوز لمدير 

الشركة ان ينشئ لها فروع  او مكاتب او توكيلت فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فيما عدا منطقة شبه 

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

199 - امتياز للتنمية الزراعية شركة سبق قيدها برقم     149330 قيدت فى 20-05-2020 برقم ايداع    

15600 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : - استصلح و تجهيز 

الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع , استزراع الراضى المستصلحة
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200 - احمد محمد سعد فتحي ابراهيم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     152238 قيدت فى 2020-08-13 

برقم ايداع    25338 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطة قانون 72 

. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العبوات البلستيكية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوية البيطرية . اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع  الورق الكرتون . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لوحات كهربائية ولمبات اليد و الجهزة اللكترونية 

. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور والزيوت . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية . اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن والصناعات الهندسية 

. اقامة وتشغيل مصنع لنشر وجلى الرخام والطوب السمنتى . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج 

والملبس الجاهزة والصباغة . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والجلود . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث 

) معدنى وخشبى (. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم واللوميتال . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات 

الصحية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الزجاج . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع النجف والقواطع المعدنية . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع العلف . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة السمدة والمبيدات السائله 

والبودره . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد اللصقة . اقامة وتشغيل 

المركز التجارية فى المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده . اقامة وتشغيل مصنع لفز وتعبئة وتبريد 

الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية بكافة انواعها . انشاء او 

ادارة او تشغيل المدارس . الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق 

خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزارء رقم 350 لسنة 

2007 وماورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . تخطيط واقامة وتنمية المناطق العمرانية ) 

المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم ( . تجارة الجملة والتجزئة 

للدوية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والغزل والنسيج ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والعطور 

والزيوت  بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . اقامة أو ادارة الجراجات متعددة الطوابق بنظام النشاء 

والتشغيل واعادة التسليم)b.o.t(. سواء كانت تحت سطح الرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام 

b.o.t. اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية . اعداد الدراسات القتصادية والهندسة 

والتكنولوجيه للمشروعات . انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية للمنطقة الصناعية . التسويق 

والترويج لراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية والمناطق الصناعية . انشاء 

مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات . ادارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات 

بداخلها . اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها واعادة 

الهيكلة الفنية والدارية للمصانع . استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع 

واستزراع الراضى المستطلحة .ويشترط فى هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وأن تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريقة الغمر ) أقل من عشرين فدان ( فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 3560لسنة 2008 . تربية 

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

الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم . اقامة المزراع 

السمكية . تربية الخيول . الهندسة الوراثية فى المجالت النباتية والحيوانية . انشطة خارج قانون 72 . المقاولت 

العامة . توزيع الدوية . اقامة وتشغيل وادارة مركز خدمة وصيانة السيارات . اقامة وتشغيل وادارة المخازن 

والمستودعات ) عدا مخازن الكيماويات الخطره ( . مقاولت بناء مجمعات صناعية و ورش صناعية . التطوير 

العقارى .مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 

2017   مع مراعاة احكام القوانيين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .
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W For Sports Management and  201 - دبليو للداره والتسويق الرياضي والترفيهي

Entertainment. شركة سبق قيدها برقم     157849 قيدت فى 02-12-2020 برقم ايداع    45231 وفى 

تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التسويق الرياضي . ادارة وتشغيل المشروعات 

واللعاب الرياضيه والترفيهية . انشاء وادارة وتشغيل الكاديميات والمدارس الرياضية لتدريب ورفع كفاءة 

اللعبين واعدادهم لللعاب الوليمبية والغير اوليمبية . الدعايه والعلن بكافة الوسائل المسموعه والمقرؤه 

والمرئيه . انتاج المحتوي اللكتروني الرياضي  والترفيهي بكافة اشكاله المسموعه والمقرؤه والمرئيه . ادارة 

المواقع اللكترونيه والمحتوي اللكتروني الرياضي والترفيهي علي شبكة النترنت . انشاء وادارة وتشغيل المراكز 

الصحيه ومراكز اللياقه البدنيه . ادارة وتشغيل النديه الرياضيه واكتشاف المواهب الرياضيه . تنظيم وادارة 

المباريات والحداث الرياضيه وكذلك البطولت والمسابقات الرياضيه المحليه والدوليه في مختلف اللعاب 

الرياضيه  تقديم الستشارات في مجالت الفنيه والتسويقيه الخاصه بالمشروعات الرياضيه والترفيهية )فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة 

راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله في مجال الوراق 

الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذيه( . اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات ) وعلى الخص المشروعات الرياضيه والترفيهية ( . اعادة الهيكله الداريه للمشروعات ) وعلى 

الخص المشروعات الرياضيه والترفيهية ( . التصدير والتوكيلت التجاريه . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاولة غرضها 

إل بعد الحصول على التراخيص اللزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين 

المنظمه لهذا الغرض  التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

202 - اوميدا جروب للديكورات والثاث - OMIDA GROUP شركة سبق قيدها برقم     158647 قيدت فى 

14-12-2020 برقم ايداع    47624 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا . التوريدات العمومية . تجارة الثاث المنزلى والديكورات . 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة

203 - الشركة البريطانية المصرية للتنمية والستثمار

BRITISH EGYPTIAN COMPANY         FOR DEVELOPMENT AND 

INVESTMENT شركة سبق قيدها برقم     160652 قيدت فى 24-01-2021 برقم ايداع    3461 وفى 

تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات والكافتريات 

وتقديم الطعمه والمشروبات الباردة والساخنه ) فيما عدا الكحولية( والحلويات والمعجنات والمخبوزات . التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية . حق استغلل العلمات التجارية ) الفرنشايز( .   

تجارة وتوزيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والعصائر الطبيعية والطازجة . تقديم خدمات الضيافة ) الكاترينج 

( . ادارة وتشغيل المراكز التجارية والسواق لبيع المنتجات بانواعها . تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك 

لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم . اقامة وتشغيل مركز تدريب لتاهيل وتنمية الموارد البشرية . 

الستشارات الدارية والتسويقية والتقنية وادارة الموارد البشرية ) فيما عداما يتعلق باسواق الوراق الماليةوكذا 

الستشارات القانونية والستشارات والدرسات المتعلقة بالتقيم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا 

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

المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( . وذلك دون الخلل باحكام القوانين ةاللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 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
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204 - فرحي مول 

FARAHY MALL شركة سبق قيدها برقم     162414 قيدت فى 25-02-2021 برقم ايداع    9411 وفى 

تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :- التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح 

به قانونا التصدير – التسويق و التجارة اللكترونية عبر النترنت – اقامة و ادارة و تشغيل المولت و المراكز 

التجارية – ادارة و تنظيم الحفالت و المؤتمرات   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 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 و ذلك طبقا لحكام القانون

205 - تكنوريفولتTechnorevolt شركة سبق قيدها برقم     169999 قيدت فى 03-08-2021 برقم ايداع    

35199 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 : صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة 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 اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره 

المختلفة من صوت وصورة وبيانات . إدخال البيانات على الحسابات وبالوسائل اللكترونية . أعمال التوصيف 

والتصميم لنظم الحاسابات بمختلف أنواعها . إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها . أعمال 

التوصيف والتصميم لشبكات النقل وتداول البيانات . تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات . التصالت وخدمات 

النترنت. المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية بما فى ذلك براءات الختراع . إقامة شبكات نقل 

الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية . اقامة 

وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على 

ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون . مشروعات البحث والتطوير العلمى من أجل 

التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ) مع مراعاة 

قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003( . إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

نقل تكنولوجيا المعلومات . إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجال المعلومات 

والتصالت وتطويرها .  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى 

التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى . أنشطة 

خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : التوريدات العمومية .  توريد وصيانة أجهزة علمية ومعملية 

وصناعية وكيماويات معملية ومستلزمات وادوات واجهزة طبيه ومستلزمات معامل وزجاجيات ونياتات عطرية 

ومطهرات ومنظفات ومبيدات حشرية والمطبوعات والمنتجات الورقية  . التوكيلت التجارية . مع اللتزام لفراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة . 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 التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

206 - هوكسلى للستثمار العقارى HUXLEY شركة سبق قيدها برقم     175946 قيدت فى 2021-11-16 

برقم ايداع    54631 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو    تجارة وتوريد 

مواد التعبئه والتغليف /  اعداد التصميمات والرسومات الهندسيه /  ادارة المشروعات/   الستثمار العقاري 

والتطوير العقاري /  ادارة الفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه والقرى السياحيه   مع مراعاة القرار رقم 300 لسنة 

2012 بشأن شركات الداره الفندقيه وشروط واجراءات الترخيص بها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك بأي 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 ان تندمج في شركة اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبية اخرى وذلك 

طبقا لحكام القانون
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207 - نايلفليت لخدمات الشحن Nile Fleet شركة سبق قيدها برقم     176857 قيدت فى 29-11-2021 برقم 

ايداع    57357 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : التصدير . تقديم 

الخدمات اللوجستية من الشحن البحرى والتفريغ للبضائع والتخليص الجمركى . توكيلت تجارية . توريدات 

عمومية .  توريد اجهزة كمبيوتر واجهزة الكترونية . توريد اجهزة ومعدات طبية فيما عدا الدوية . خدمات الشحن 

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

لممارسة هذه النشطه , ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال 

شبيهه باعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقأ لحكام القانون

Media Square Digital Solutions and Public  208 - ميديا سكوير للحلول الرقمية والعلقات العامة

Relations  شركة سبق قيدها برقم     195766 قيدت فى 23-10-2022 برقم ايداع    69619 وفى تاريخ  

12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017 . اعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها   اعمال انتاج وتطوير 

البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . انتاج المحتوى 

اللكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية . انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز 

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

والتصالت وتطويرها . أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017 . تصميم وإدارة المواقع اللكترونية . الدعاية 

والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤة والمرئية . إدارة وتنظيم المعارض والمهرجانات والمؤتمرات 

والندوات والحفلت العامة ) فيما عدا المعارض السياحية ( بشرط إستصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 

حدا . تقديم الستشارات فى مجال العلقات العامة ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 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 

سوق رأس المال ولئحتة التنفيذية ( مع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك باى وجة من الوجوة 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 .

209 - بيرل للستثمارات الصناعية Pearl Industrial Investments LLC شركة سبق قيدها برقم     

196308 قيدت فى 31-10-2022 برقم ايداع    72002 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة :1. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية )السائلة والبودرة( والمطهرات 

والمعقمات وتعبئة وتغليف كافة المنتجات. 2. التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا/ التوريدات العمومية. 3.

التصدير. 4. إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض فيما عدا المعارض السياحية.  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 أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر او في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

210 - شركة شمال الصعيد للتجاره والتوزيع )ابو حتة المنيا( شركة سبق قيدها برقم     5220 قيدت فى 

22-05-2000 برقم ايداع    2627 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض هذه الشركه : 

التجاره فى السيارات و مستلزماتها على اختلف انواعها لحساب الشركه و لحساب الغير . التجار فى وسائل النقل 

الخفيفه .التجار فى اللت الزراعيه و مستلزماتها . التجار فى الطارات و البطاريات . تجاره الغزل و النسيج . 

الستيراد و التصدير . تجاره المواد الغذائيه جمله . توكيلت تجاريه و تنظيم معارض بشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لكل معرض على حده . اعمال المقاولت المتكامله . استصلح الراضى و التنميه الزراعيه . اعمال 

التوريدات العموميه .

Page 779 of 1616 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

Scope Med The Bridge for Medical care   211 - سكوب ميد ذا بريدچ للرعاية الطبيه والتدريب

and training شركة سبق قيدها برقم     38587 قيدت فى 06-05-2009 برقم ايداع    9093 وفى تاريخ  

13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أقامة وتشغيل مركز طبي متكامل . إدارة وتنظيم 

البرامج التدريبية وعمل دورات تدريبية متخصصة في المجالت الطبية والتنمية البشرية واستصدار شهادات خبرة 

.أقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض علي أن يتم استخراج ترخيص كل معرض علي حده . وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز 

للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  شبيهه 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 .

212 - ار او المتحدة للتجارة والمقاولت R . O ش م م شركة سبق قيدها برقم     38710 قيدت فى 

13-05-2009 برقم ايداع    9642 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : هو  

1/ المقاولت العمومية المتكاملة بكافة انواعها    2/عموم الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  3/عموم 

التجارة والتوزيع والتوريدات العمومية لكافة المنتجات والسلع المسموح بها قانونا  4/ الستثمار العقارى  5/ إنشاء 

الطرق الحرة و السريعة و الرئيسية وإدارتها و استغللها و صيانتها.   6 /الدارة او التسويق او التشغيل او ادارة 

اللعاب الرياضية او إنشاء الندية الخاصة أو الكاديميات أو الندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية.  7/ انشاء 

ورصف الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها  8/ اقامة وادارة وتشغيل وصيانة 

محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط  نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنية والعلمية 

المقررة في هذا الشان  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشاط  ويجوز للشركةان 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 في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

213 - اس جى اس ايجيبت ليمتد ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     55190 قيدت فى 30-11-2011 برقم 

ايداع    22715 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : القيام باعمال المراقبه 

والفحص والتفتيش على مختلف انواع البضائع والسلع والخدمات من حيث الصفه والصنف والمواصفات والكميات 

ومطابقه الشروط المتعاقد عليها ومراقبه الشحن والتفريغ وحصر العدد وتحديد مدى نظافه عنابر البواخر وقياس 

غاطسها وتحديد الكميات المشحونه عليها وعملية التسليم والتسلم والقيام باعمال نقل البضائع والوزن والقبانه 

واعمال التبخير ومقاومة الفات و التخزين والتفريغ وايجار او امتلك المخازن مع مراعاه احكام القانون 56 لسنه 

88 والقيام بخدمات الفحص باستخدام الشعه السينيه والموجات فوق الصوتيه ومستلزماتها وقطع غيارها 

والمجسات وكيماويات الكشف على اللحامات والفلم الصناعيه والمصادر المشعه للتصوير الصناعى واجهزتها 

واجهزة قياسها والخدمات الصناعيه وخدمات معدات الحفر والبريمات لقطاع البترول والقيام بالفحص والتفتيش 

على الخامات والمواد البترولية والبتروكيماويات ومشتقاتها سواء للكميات أو تحديد مدى جودتها ومعايرة جميع 

أنواع تنكات البترول فى البر أو البحرومعايرة عدادات قياس الكميات واجراءالمراجعات الفنية للكميات أولنتائح 

التحاليل الخاصة بها وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بكيفية تحديد العجز وكيفية قياسها بالطرق العلمية والعملية 

والقيام بتنفيذ البرامج التدريبية بكافة اشكالها التى تتعلق بكافة انشطة الشركة وكذلك سحب العينات واجراء التحاليل 

والختبارات بمعاملنا فيما يخص  كافة أنشطة الشركة والقيام باعمال القياسات والدارسات البيئيه وجميع اعمال 

الشغال البحريه وتقدم الشركة شهادات معتمدة منها بماتقوم بة من اعمال وتقوم ايضا  بتقديم خدمات متعلقه 

بمختلف انظمه الدارة بما فى ذلك الجوده والبيئه والسلمه والصحه المهنيه وامن الغذاء والمعلومات وانظمه 

الدارة الجتماعيه للمؤسسات الصناعيه والتجاريه والخدميه والمنظمات الحكوميه واى كيان يرغب فى تطبيق 

انظمه الدارة الخاصه به وكذلك تنظيم برامج التدريب والمحاضرات والندوات الدراسيه لغراض التوعيه 

والتدريب ويتضمن الغرض ايضا مباشرة المعاينه والفحص والمراجعه بغرض اصدار شهادات انظمه الدارة 

لمختلف الصناعات والقطاعات الخدميه والمحافظه عليها وتجديدها وانشاء وتشغيل وادارة محطات الفحص الفنى 

للمركبات بكافة انواعها طبقا للمواصفات الفنية المصرية والعالمية والقيام باعمال مكافحة الحشرات والقوارض ) 

مبيدات صحة عامة (
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214 - بي ماكينا مصر شركة سبق قيدها برقم     98628 قيدت فى 07-11-2016 برقم ايداع    34509 وفى 

تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . المقاولت العامه والمتخصصة والمتكاملة . 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه . تجاره السيارات بكافة أنواعها . التصدير والستيراد المواد الغذائية 

بكافه انواعهاوالتمور والزيوت والخضروات والفاكهه بكافه انواعها . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 

السنه1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحه أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزوال 

اعمال شبيهه بأعمالها شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن 

تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

215 - هاوس فود لتعبئة المواد الغذائية شركة سبق قيدها برقم     128982 قيدت فى 17-12-2018 برقم ايداع    

53846 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه:اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

البسكويت بمختلف انواعه والشيكولته /اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه  مع مراعاه 

احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز 

للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشيكات 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

216 - الحلول الهندسية المبتكرة Handasah شركة سبق قيدها برقم     134308 قيدت فى 2019-04-16 

برقم ايداع    17608 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تقديم الستشارات 

الهندسية ) 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 رأس المال ولئحته التنفيذية ( . المقاولت العامة والمتكاملة  . 

القيام باعمال التشطيبات والديكورات  . توريد وتركيب وصيانة وتشغيل المصاعد . اعداد التصميمات الهندسية . 

مقاولت صيانة المبانى . الشراف على تنفيذ المشروعات . بيع وتوريد جميع مستلزمات التشطيب والديكور 

ومستلزمات الضاءة الحديثة . تقديم خدمات الصيانة المتنقلة للجهزة المنزلية والكهربائية والسيارات . وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين 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 أوالتى قد 

تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها اوتلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون .

217 - امس للتوريدات العموميه شركة سبق قيدها برقم     138353 قيدت فى 07-08-2019 برقم ايداع    

33191 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التوريدات العمومية . التوكيلت 

التجاريه . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1981 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه , ول ينشئ 

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

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . اقامة وتشغيل مركز لعداد و تدريب و تنمية الموارد 

البشرية . الستثمار العقاري والتطوير و التنمية العقارية . إقامة وتشغيل نقاط و مراكز طبية و تقديم خدمات 

الرعاية الصحية . تجارة وتسويق الدوية .  تأجير سيارات . 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.

218 - سفن هاندز للخدمات الهندسيه والمقاولت العامه شركة سبق قيدها برقم     140791 قيدت فى 

10-10-2019 برقم ايداع    42467 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . 

المقاولت العامه والتصميمات والرسومات الهندسية والتوريدات العمومية . وذلك دون الخلل باحكام القانون 

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

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

غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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219 - جى جى للتصدير Gi Gi شركة سبق قيدها برقم     145739 قيدت فى 22-01-2020 برقم ايداع    

3267 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف لغرض الشركة . 1 . تنظيم المعارض 

والمؤتمرات 2 . الدعاية والعلن والتسويق اللكتروني  3 . تصنيع كافة المعدات بانواعها المستخدمة فى الدعاية 

والعلن للنفس وللغير )بأحدي المناطق الصناعية(

220 - برفكت للصناعات الهندسية و المعدنية شركة سبق قيدها برقم     159990 قيدت فى 10-01-2021 برقم 

ايداع    1214 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . انشطه من داخل ق 72

لسنه 2017. اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللوميتال والوجهات وشيش الحصيره وجميع التشكيلت والصناعات 

المعدنيه والهندسيه  . تجاره  الجمله والتجزئه في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه الجديده . انشطه من خارج 

ق 72لسنه 2017 . مقاولت عامه . التوريدات العموميه . الستيراد . التصدير . مع اللتزام بافراد حسابات 

مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار ودون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . تلتزم الشركه باحكام القانةن رقم120 لسنه 

1982 والقانون رقم121لسنه1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعاده توكيلته التجاريه ول ينشي تاسيس 

الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه بما ليخل باحكام القانون المخصصه لها . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 

او بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . ويجوز للشركه ان تشترك باي اوجهه 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 اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.

221 - البركة لتوريدات الغذية شركة سبق قيدها برقم     167671 قيدت فى 20-06-2021 برقم ايداع    

27871 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : تجارة المواد الغذائيه . 

التوريدات العموميه وعلى الخص توريدات المواد الغذائيه . تجارة حبوب واعلف وطحن اغلل . وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ,وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه . 

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 فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا لحكام القانون .

Influence International Company  222 - انفلونس الدولية للستشارات العلمية والتنمية المستدامة

For Media Consulting And Sustainable Development شركة سبق قيدها برقم     170108 

قيدت فى 05-08-2021 برقم ايداع    35618 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتنمية وتدريب المواد البشرية _تقديم خدمات الدعم الفني للشركات _

اعداد الدراسات والبحوث العلمية .تقديم الستشارات العلمية وفي مجال التنمية المستدامة ومجال البيئة 

والمجالت الزراعية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 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 27من قانون راس المال ولئحته 

التنفيذية - تنظيم الحملت التسويقية_تسويق المنتجات بكافة أنواعها _تنظيم أنشطة ثقافية.

223 - علي طه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     170562 قيدت فى 15-08-2021 برقم ايداع    37062 

وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1- انشطة داخل القانون رقم 8 لسنة 

1997 :-  أ- تربية جميع انواع الحيوانات ؛ سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم .  ب- 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع ؛ ويشترط ان تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس بطريق الغمر .  

ج- ثلجة لحفظ الحاصلت الزراعية .  2- انشطة خارج القانون رقم 8 لسنة 1997 :-  أ- التوريدات العمومية .  

ب- المقاولت العامة .  مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدة .  مع 

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

نشاطها .
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224 - كلدا للستشارات CLADA شركة سبق قيدها برقم     176305 قيدت فى 21-11-2021 برقم ايداع    

55615 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو   1 /تصنيع الثاث لدي الغير 

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  3 /تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية  / 2  .

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

الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 27 من قانون سوق 

راس المال ولئحته التنفيذيه (.  4 /اقامه وتشغيل مركز تدريب وتنميه الموارد البشريه .  5 /تنظيم المعارض 

والمؤتمرات والتصميم والتصوير )بشرط الحصول علي التراخيص لكل معرض علي حدا(وذلك دون الخلل 

باحكام القوانيين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة.  ويجوز 

للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي تعاونها 

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

لحكام القانون .

225 - اطمن ميد للمستلزمات الطبية ETAMN MED FOR MEDICAL SUPPLIES شركة سبق قيدها 

برقم     180161 قيدت فى 24-01-2022 برقم ايداع    4411 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة . انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : صناعة تكنولوجيا المعلومات 

والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير . اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد 

وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى . انتاج المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات 

. اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .انشاء وادارة مركز 

التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . 

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه 

المحتوى العلمى والثقافى والفنى. تجارة الجملة والتجزئة وعلى الخص تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبية 

)فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة( . انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : اقامة 

وتنظيم المؤتمرات الطبية . توزيع وتوريد المستلزمات الطبية . التوريدات العمومية . اقامة وتشغيل وادارة معامل 

التحاليل الطبية . مع افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار. وذلك دون 

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

ويجوز للشركة 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 .

226 - عصران كونسيليدتيد لوجستيكس سيرفسيس Asran Consolidated Logistics  Services شركة 

سبق قيدها برقم     183802 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع    19201 وفى تاريخ  13-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-   •      تقديم الخدمات اللوجستيه من الشحن البحرى والجوى للبضائع 

والتفريغ والتوكيلت الملحيه وخدمات النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع والتخليص الجمركى  ول يتم مزاولة 

نشاط النقل البرى للركاب او البضائع )الداخل – الدولى ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او 

خارجة ال بعد القيد  بسجل الناقلين واستخرج الترخيص بمزاولة النشاط من جهز تنظيم النقل البرى الداخلى 

والدولى "   • الستيراد والتصدير  تلتزم الشركة باحكام القانن رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 

,ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .   • التفريغ والتخزين للبضائع     وذلك 

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

النشطة .   ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيه بأعمالها 

او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او  

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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227 - انجلند للغزل والنسيج شركة سبق قيدها برقم     186417 قيدت فى 11-05-2022 برقم ايداع    

27488 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : - اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل 

وتشغيل المعادن والصناعات الهندسية ) تصنيع ماكينات وخطوط النتاج ,الثاث المعدنى والخشبي واللوميتال , 

تصنيع وتجميع السيارات ومكملتها , مفاتيح التوزيع والتحكم واللوحات الكهربائية والجهزة الليكترونية 

والكهربائية والصناعات المكملة لها  , تصنيع وتجميع وحدات التبريد والتكييف والتجميد والشيلر , تصنيع وحدات 

الضاءة واللمبات ومعدات اطفاء الحريق ومعدات الصالت الرياضية  (    = اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الكيماويات )  تصنيع البلستيك والكياس والشنط ومواد التعبئة والتغليف و والدوات المنزلية والدوات المكتبية 

والورق والكرتون ولب الورق والمناديل والفوم والصابون والمنظفات الصناعية والصمغ والغراء والمواد اللصقة 

والدهانات وتصنيع الزيوت العطرية والعطور(   - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطوب السمنتى والرخام 

والجرانيت والنترلوك والبلدورة والسيراميك والزجاج .  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية والحاصلت الزراعية وتعبئة وتغليف اللحوم المصنعة ومنتجاتها وتعبئة وتغليف اللبان واليس كريم 

والعصائر وتصنيع الزيوت.  - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والخيوط واللياف الطبيعة والصناعية 

والملبس الجاهزة والمفروشات والستائر والمنسوجات بانواعها وصباغتها طباعتها والصناعات المكملة لها . - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود من فصائل مختلفة وصباغتها ودباغتها وتصنيع كافة انواع الجلود .

228 - البريطانية للتنمية المستدامة BSD شركة سبق قيدها برقم     191902 قيدت فى 24-08-2022 برقم 

ايداع    53244 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين - اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشريه اعداد الدراسات في مجال التنمية المستدامة 

في البيئة العانة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه 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 فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

229 - رمسيس للتنمية العقارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     313330 قيدت فى 05-05-1998 برقم ايداع    

7223 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة الفنادق والموتيلت والشقق 

الفندقية والقرى السياحية بشرط أل يقل مستواها عن ثلثة نجوم وال يزيد إجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها 

على نصف إجمالى المساحات المبنية والسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لغراض السكن غير الدارى  

ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل نشاطها فى حدود المجالت الواردة بالمادة الولى من القانون 8

لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الستثمارولئحتة التنفيذية

230 - شركه اسكورت شركة سبق قيدها برقم     12785 قيدت فى 13-03-2005 برقم ايداع    1816 وفى 

تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو   خدمات المنشأت وتشمل :  2 – اعمال 

نظافه وصيانه المنشأت   3 مركز تدريب وتنميه بشريه                       4 – تصدير المواد الصناعيه والغذائيه   

5- اعمال المقاولت                6 - التوريدات العموميه             7 – اداره المنشأت والمصانع )فيما عدا 

الداره الفندقيه (   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدا التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 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
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231 - بايوليف ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     20136 قيدت فى 22-08-2006 برقم ايداع    12976 

وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التعبئة والتغليف / التصنيع لدي الغير / 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوزيع والدعاية / تسويق وتوزيع مستحضرات التجميل / انشاء واقامة 

المعارض بشرط الحصول علي الموافقات الزمة لكل معرض علي حده وتنظيم المؤتمرات في جميع المجالت 

التي تحقق اغراض الشركة والتسويق تلتزم الشركة بأحكام  القانون رقم 120 لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال 

الوكالة التجارية والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتعديلته  ولينشى تأسيس الشركة أى 

حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما 

ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 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 الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 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

232 - ارض الحجاز للحاق المصريين للعمل بالخارج شركة سبق قيدها برقم     49119 قيدت فى 

11-11-2010 برقم ايداع    24814 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج . 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 التى قد  تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

 MOBI EGYPT FOR ENGINEERING PROJECTS 233 - موبي ايجيبت للمشروعات الهندسيه

شركة سبق قيدها برقم     50048 قيدت فى 11-01-2011 برقم ايداع    784 وفى تاريخ  2022-12-14    

تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل وإدارة وصيانة محطات التصالت السلكية واللسلكية 

والكهربائية / القيام بأعمال المقاولت المتكاملة العامة والمتخصصة وإنشاء وتشييد المبانى والتوريدات العمومية ) 

فيما عدا الكمبيوتر ( / إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات التصالت السلكية واللسلكية والكهربائية والتنمية 

العقارية والعمرانية والنتاجية والنشائية وخدماتها ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف أنشطتها وخدماتها 

وأعمال البنية الساسية والتحتية بجميع مشتملتها وأعمال الصيانة المتكاملة والمتخصصة / إقامة وتشغيل وإدارة 

وصيانة السنترالت ومراكز خدمة البيانات / الستيراد والتصدير بصفة عامة فى كل ما هو مسموح به قانونا  مع 

مراعاة أحكام قانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة 

لكل نشاط على حده ومراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على التراخيص 

اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

أعمال شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها بمصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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234 - شركة لينكرز لتطوير الداء الرقمى  ) ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     70195 قيدت فى 

09-12-2013 برقم ايداع    26433 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة هو 

:-  1( أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   2( أعمال 

أنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   

3( إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  4( إدخال البيانات على الحاسبات 

وبالوسائل اللكترونية. 5( أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.    6( إنتاج وتطوير النظم 

المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها. 7( أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات.   8( إنشاء وإدارة 

المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية.   9( إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات.   10( إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت 

وتطويرها.   11( إقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة 

المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها.  12( بيع 

البرمجيات والنظمة اللكترونية وتقديم خدمات الدعم الفنى لها.   13( تصميم وإدارة مواقع النترنت.    14( 

التجارة اللكترونية عبر النترنت .    15( التجارة العامة  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 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 أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا للقانون ولئحته 

التنفيذية.

239 - شركه بتر اند بارتنرز شركة سبق قيدها برقم     89064 قيدت فى 24-12-2015 برقم ايداع    

37090 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الدعاية والعلن – تصدير – 

التوكيلت التجارية – التوريدات – مقاولت تركيبات وديكور , 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 إعمال  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.

235 - مجموعة الجواد للتجارة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     78356 قيدت فى 04-12-2014 برقم 

ايداع    29290 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التصدير والتوكيلت 

التجارية والتوريدات العمومية فى كل ما هو مسموح به قانونا . المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة . تجارة  

وتوريد مواد البناء .  تجارة الذهب والمعادن النفيسة والحجار الكريمة والمحاصيل الزراعية والزهور والعشاب 

الطبية والسيارات والمعدات الثقيلة وقطع غيارها والدوات المنزلية والكهربائية  والعلف .  ادارة وتشغيل 

الفنادق ) الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية والنشطة المكملة  او المرتبطة بها من 

خدمية او ترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية . ادارة وتنظيم  المعارض والمؤتمرات والندوات  والحفلت العامة ) 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده ( تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان لنتاج 

السللت او اللبان او التسمين او اللحوم . تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان لنتاج السللت او 

التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة  او تشترك  باى وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها  فى 

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

ولئحته التنفيذية .
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236 - منصور جروب فور تريد اند سيرفس )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     78612 قيدت فى 

15-12-2014 برقم ايداع    30271 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: 

صيانه وبيع اجهزه التكيف والجهزه الكهربائيه جمله وقطاعي  مع مرعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة  .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون  ولئحتة التنفيذية

237 - مانجروفى للستثمار العقارى و السياحى Mangroovy RTI  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

78934 قيدت فى 25-12-2014 برقم ايداع    31708 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة ليصبح كالتى :1/الستثمار والتطوير والتسويق العقاري 2/إنشاء وبناء وتملك وبيع وتأجير 

الوحدات السكنية والدارية والتجارية والترفيهية والمراكز التجارية والنوادي الرياضية وانشاء المساكن منخفضة 

التكاليف3/ انشاء وبناء وتملك وبيع وتأجير وادارة وتشغيل القرى السياحية والفنادق الثابتة والموتيلت والشقق 

شراء  والجنحة الفندقية والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمة وترفيهية ورياضية تجارية وثقافية4/

وتنمية الراضي وتقسيمها وتخطيطها وتطويرها وإمدادها بالمرافق والبنية الساسية اللزمة من انشاء الطرقات 

والحدائق وإقامة شبكات المياة والنارة والصرف الصحي.5/التجارة العامة والتوريد والتوزيع والتصدير والستيراد 

لكل ما هو مسموح به قانونا.  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار السيد 

رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.

238 - الشركه العربيه للستثمارات ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     87183 قيدت فى 24-09-1990 برقم 

ايداع    6455 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أصبح غرض الشركة على النحو التالى:  -

إنشاء فندق بمستوى خمس نجوم ومركز للغطس ومارينا بحرية بمنطقة جبل الحريم بمدينة الغردقة.  -

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

بناء إسكان عائلي وإداري وتجاري بالضافة إلى مساكن للعاملين  شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .  -

تملك وتشغيل  مع توفير البنية الساسية )محطة تحليه مياه – محطة توليد كهرباء – وحدة صرف صحي(.  -

إنشاء وتملك وإستئجار وتأجير وإدارة وتشغيل وإستغلل دور  الفنادق والمنشأت الفندقية الثابتة دون العائمة.  -

إقامة حفلت موسيقية وغنائية وعرض منوعات موسيقية وغنائية ودي جي  العرض السينمائي والمسرحي.  -

إقامة  -  ..V.C.Dو .D.V.Dومصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الدش والكمبيوتر والبروجيكتور و

إنتاج العجائن والمخبوزات  وإدارة وتشغيل مناطق ترفيهيه تشتمل على مدينة ملهي ومطاعم وكوفي شوب.  -

والحلويات بكافة أنواعها.   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  شبيهه 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.

240 - الشركة المصرية العالمية للثاث شركة سبق قيدها برقم     90021 قيدت فى 21-01-2016 برقم ايداع    

2347 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هوتجارة الثاث بمختلف انواعها 

ومستلزماتها واكسسواراته/ التوريدات العمومية للمنشأت / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية/ ادارة المولت 

والسواق التجارية/ اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار اللزمة لكل معرض 

علي حده .  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  ول ينشيء تأسيس الشركة اي حق في مزوالة  غرضها ال بعد 

الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة هذة النشطة.
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241 - كايزن للتصنيع و التجارة Kaizen شركة سبق قيدها برقم     100688 قيدت فى 04-01-2017 برقم 

ايداع    524 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تملك وإدارة مصنع لتصنيع 

وتعبئة وتغليف المواد الغذائية / اعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط النتاج والمصانع / اعداد النماذج 

والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها / اعمال المعدات وخطوط النتاج / اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات 

الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلف انشطتها واعادة الهيكلة الفنية والدارية للمصانع / تجارة 

الجملة والتجزئة مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة

242 - فرست للستشارات والبيئة والمعايرة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     102715 قيدت فى 

28-02-2017 برقم ايداع    7623 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التوريدات العمومية 

, واقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن , وادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق , 

وتجميع القمامة وفضلت النشطة النتاجية والخدمية ومعالجتها , والتفتيش الهندسي والختبارات والمعايرة 

والتدريب , ودراسات تقييم الثر البيئي والقياسات البيئية , وانظمة الطفاء والنذار , غسيل وتطهير خزانات مياه 

الشرب , جمع ونقل وتداول وتدوير ومعالجة 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

243 - شركة جرين فور ايفر Green Forever شركة سبق قيدها برقم     111996 قيدت فى 

01-11-2017 برقم ايداع    41699 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:انشاء وصيانة جميع اعمال اللند سكيب وشبكات الري  / التوريدات العمومية /  المقاولت العامة   /الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية/ اعمال الديكور والتشطيبات الداخلية تلتزم الشركة بإحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية, ول ينشئ 

تاسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

244 - الدليل دوت كوم شركة سبق قيدها برقم     116957 قيدت فى 12-02-2018 برقم ايداع    6911 وفى 

تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انتاج المحتوي الكتروني بجميع صوره 

المختلفة من صوت وصوره وبيانات /  تصميم وإدارة المواقع اللكترونية / التسويق اللكتروني / التسويق بالعمولة 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 

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

شبيهه بأعمالها أوالتي 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

245 - ليجاسى برودكشن Legacy Production شركة سبق قيدها برقم     123542 قيدت فى 

30-07-2018 برقم ايداع    32370 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:  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 ولئحته التنفيذية ( / اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية /  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 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 اعماال 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 الحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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246 - كي بي سي ورلد K B C World شركة سبق قيدها برقم     137040 قيدت فى 04-07-2019 برقم 

ايداع    27749 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مراكز 

اللعاب واللواح الشراعية والكايت البحرية / اقامة وتشغيل مراكز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية / 

عرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الفلش ميمورى والدش والتلفزيون والكومبيوتر 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

247 - البنيان العربي للتشيد والبناء شركة سبق قيدها برقم     140372 قيدت فى 30-09-2019 برقم ايداع    

40972 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة / استغلل 

المناجم والمحاجر / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون 120 لسنة 1982 

والقانون 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركة اي 

حق في 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 / توريد مواد البناء والمواد السفلتية / النقل البري للبضائع وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى 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

248 - فريدكون للخرسانة الجاهزة         FREDCONREADY MIX شركة سبق قيدها برقم     145227 

قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    1732 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة :توريد الخرسانة الجاهزة / التجارة العامة والتوزيع فيماهو مسموح به قانونا   /التوريدات العمومية / إدارة 

وتشغيل وتأجير واستئجار وامتلك محطات الخرسانة الجاهزة/  مقاولت صب الخرسانة الجاهزة  المقاولت 

العامة والمتخصصة والمتكاملة  /إدارة وتشغيل وتأجير واستئجار وامتلك مصانع لتصنيع المنتجات السمنتية 

والخرسانية داخل جمهورية مصر العربية. / تجارة وتوزيع وتوريد مواد البناء  /تصنيع الخرسانة الجاهزة بكافة 

اشكالها ومكوناتها وتركيباتها / إدارة المشروعات  مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن 

شركات الدارة الفندقية ووفقا  لما ورد  بموافقة واجراءات الترخيص بها.  مع مراعاة احكام 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 ا التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج, كما يجو لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

249 - حسين فايز للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     145679 قيدت فى 21-01-2020 برقم ايداع    3000 

وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: التصنيع لدي الغير خراسانة جاهزة . 

المقاولت العامة . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008. 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 ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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250 - بناء مصر الدولية للزخرفة الجبسية شركة سبق قيدها برقم     146535 قيدت فى 06-02-2020 برقم 

ايداع    5754 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . المقاولت العامة 

والمتكاملة والمتخصصة . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا . التوريدات العمومية . اعمال 

التشطيبات والديكور واعمال الزخرفة الجبسية . خدمات صيانة المباني والمنشات . وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصداتر التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز 

للشركة ان تشترك باي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها اوالتي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها اوتشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

251 - الشارقة للستثمار ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     147499 قيدت فى 25-02-2020 برقم ايداع    

9083 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشطة داخل قانون الستثمار 72 

: الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا 

منطقة شبة جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزارة رقم 350 لسنة 2007 وما ورد بقرار رئيس 

الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 . إقامة وتشغيل المراكز التجاريه بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

التوريدات العمومية . مع افراد حسابات مستقله ومركز  انشطة خارج قانون الستثمار 72 : المقاولت العامة.

مالي لكل نشاط من أنشطه قانون الستثمار علي حده. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجة من 

الوجوه مع الركات وغيرها التى تزاول اعمال شبية بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

VEZEETA E -                                                          252 - فيزيتا إي كومرس

COMMERCE  شركة سبق قيدها برقم     149360 قيدت فى 21-05-2020 برقم ايداع    15726 وفى 

تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ادارة الصيدليات . اقامة وتشغيل وادارة 

وتجهيز وتاجير واستئجار مخازن ومستودعات الدوية عدا مخازن الكيماويات الخطرة . تجارة وتوريد وتسويق 

وتوزيع الدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية . تشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية-تجهيز الصيدليات . استيراد وتصدير الدوية. اعداد وادارة برامج الرعاية الطبية )فيما عدا الوساطة 

التأمينية والتأمين الصحي( . انهاء الجراءات الدارية امام الجهات الغير الحكومية  . بيع كروت الخصم . وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذة 

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او 

التى 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 .
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256 - كونفيانس CONFIANCE شركة سبق قيدها برقم     164593 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    

16493 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :إدارة وتملك المطاعم 

والكافتريات الثابتة  •التوريدات العمومية .  •التصدير .  •تسويق الكتروني   •التشطيبات و الديكورات .  •

التجارة العامه فما هو مسموح به قانونا .  •صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت , بما تشمله من أنشطه 

صناعية وتصاميم وتطوير إلكترونيات , ومركز البيانات , وأنشطه التعهيد , وتطوير البرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها .  •أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها .  •أعمال و تصميم وأنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

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

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحسابات بمختلف  البيانات علي الحسابات بالوسائل اللكترونية .  •

أنواعها .  •إنتاج وتطوير النظام 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 براءة الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .  •إنشاء 

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

والدراسات المتخصصة في مجال المعلومات والتصالت وتطويرها .  •حضانات العمال التكنولوجيا ودعم ريادة 

العمال .  •النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلي محتوي رقمي بما في ذلك 

رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني .•تجارة النظارات الطبية والشمسية .  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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253 - المعادى تريدنج للتوكيلت التجارية شركة سبق قيدها برقم     155195 قيدت فى 07-10-2020 برقم 

ايداع    35540 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ تجارة وتوزيع 

المستلزمات الطبية والجهزة الطبية واللت الجراحية والكابلت الطبية ومستلزمات رسم المخ ورسم العضلت 

ووصلت التنفس والتخدير ومستلزمات الكي الكهربائي في غرف العمليات الجراحية وفلتر واجهزة غسيل الكلى 

ومحاليل غسيل الكلى ومستلزمات جراحة القلب والوعية والجهزه الرياضيه والشاش الطبي ومشتقاته والربطه 

والمنسوجات الطبية والرياضية والشدات الطبيه ومبيدات الصحه العامة والمنزلية 2_ التسجيل والتصنيع لدى الغير 

ولحساب الغير لمستحضرات التجميل والعناية ومعجون السنان والمستخلصات النباتية والمستلزمات الطبية 

والجهزة الطبية واللت الجراحية والكابلت الطبية ومستلزمات رسم المخ ورسم العضلت ووصلت التنفس 

والتخدير ومستلزمات الكي الكهربائى فى غرف العمليات الجراحية وفلتر واجهزة غسيل الكلى ومحاليل غسيل 

الكلى والمستلزمات الطبية ومستلزمات جراحة القلب والوعية والجهزه الرياضية والشاش الطبي ومشتقاته 

والربطه والمنسوجات الطبية والرياضية والشدات الطبيه 3_ الستيراد والتصدير وعلى الخص المستلزمات 

الطبية واللت الجراحية والكابلت الطبية ومستلزمات رسم المخ ورسم العضلت ووصلت التنفس والتخدير 

ومستلزمات الكي الكهربائي في غرف العمليات الجراحية وفلتر واجهزة غسيل الكلى ومحاليل غسيل الكلي 

والمستلزمات الطبيه ومستلزمات جراحة القلب والوعية والجهزه الرياضية والشاش الطبي ومشتقاته والربطه 

والمنسوجات الطبية والرياضية والشدات الطبيه والمطهرات ومبيدات الصحه العامه والمنزلية تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين 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 4_ اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة 5_ الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال 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 6_ التوريدات العمومية 7_ معايرة الجهزة الطبية والدوات الطبية وأجهزة المعامل 

وأدواتها وأجهزة الشعه 8_ توريد أجهزة ومستلزمات الطب الرياضي ومستلزمات الستشفاء يجوز للشركة أن 

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 او في الخارج  فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء,كما يجوز لها أن تندمج 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفذية مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

257 - برايم ستون للرخام والجرانيت شركة سبق قيدها برقم     168562 قيدت فى 07-07-2021 برقم ايداع    

31265 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : تجارة الرخام والجرانيت . 

إدارة مصانع الرخام والجرانيت . المقاولت المتكاملة . التصدير . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

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

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.

258 - وليد للستثمار الصناعي شركة سبق قيدها برقم     169369 قيدت فى 27-07-2021 برقم ايداع    

33969 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو :   انشطه داخل ق 72 اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه والعلف والمكملت الغذائيه /اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

الفيتامينات /اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف وتجفيف الخضار والفاكهه  انشطه خارج ق 72 التصدير/التسويق 

التوريدات العموميه مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون  اللكتروني   

الستثماروذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او  تشترك باي 

وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه 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 وبذلك طبقا لحكام 

القانون
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 HIGH END FOR CONTRACTING AND FINISHING 254 - هاى أند للمقاولت والتشطيبات

شركة سبق قيدها برقم     155821 قيدت فى 20-10-2020 برقم ايداع    37758 وفى تاريخ  

14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامه والمتخصصه والمتكاملة ومقاولت 

التشطيبات والديكور / اعداد التصميمات المعمارية / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح قانونا / التوريدات 

العمومية / تكنولوجيا المعلومات / صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية 

وتصميم وتطوير الكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي / اعمال 

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 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات / ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية / 

اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها / انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها / اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات / تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات / 

التصالت وخدمات النترنت / المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات 

الختراع والنماذج والرسوم الصناعية / اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة 

المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية / اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات 

التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك 

الذاعة والتلفزيون / مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ) مع مراعاة قرار وزير الدفاع و النتاج الحربي رقم 64 

لسنة 2003 ( / انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات / انشاء وادارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها / حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال / النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي 

محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص واللزمة 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

255 - ابراهيم محمد محمود طريح وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     158342 قيدت فى 10-12-2020 برقم 

ايداع    46787 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : انشطة داخل قانون 72  

. إستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع  . إستزراع الراضى المستصلحة . 

ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري 

الحديثه في الستزراع وليس الري بطريق الغمر . 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  . تجارة الجملة والتجزئة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة . 

إقامه وتشغيل الثلجات الخاصه بحفظ الحاصلت الزراعيه , والمنتجات الصناعية, والمواد الغذائية ومحطات 

الحاويات وصوامع الغلل . إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف وفرز وتجهيز الحاصلت الزراعية . الستزراع 

السمكي وتجارة السماك . أنشطة خارج قانون 72 : التصدير بصفه عامه والتوكيلت التجاريه . تلتزم الشركه 

بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشئ تأسيس الشركه اي حق في 

مزاوله غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض . التوريدات العموميه . مع اللتزام بأفراد حسابات مستقله ومركز مالي 

مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه 

الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها . تقديم الستشارات الفنية والدارية .

259 - لوتس لليشاربات LOTUS شركة سبق قيدها برقم     178798 قيدت فى 30-12-2021 برقم ايداع    

64298 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

اليشاربات / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الطرحه والسكارف والكوفيه وكذلك الطباعة علي جميع انواع القمشة 

وطباعة وتطريز جميع انواع البطاطين والمفروشات والستائر / اقامه وتشعيل مصنع لصناعه الملبس الجاهزة
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260 - لوما للتوريدات وإدارة وتجهيز المطاعم شركة سبق قيدها برقم     188548 قيدت فى 2022-06-14 

برقم ايداع    37455 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :التوريدات 

العمومية/ التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982في شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية ولينشي  تاسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها/ توريد مستلزمات المطاعم/ إقامة وتشغيل وإدارة وتجهيز المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

المشروبات وتقديم جميع أنواع الماكولت والتيك اواي 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 .

Treasury Financial For Investment and  261 - ترجيرى المالية للستثمار والتطوير

Development شركة سبق قيدها برقم     190594 قيدت فى 31-07-2022 برقم ايداع    47137 وفى 

تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة  /

إقامة او تشغيل و إدارة وصيانة الصرف الصحى او الصرف الصناعي  والتنقية وتوصيلتها /إدارة المنطقة 

الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها /اعداد الدراسات القتصادية والهندسية للمشروعات /استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  /استزراع 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 356 لسنة 2007/تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كانت لنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم /تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كانت لنتاج السللت او التفريخ او انتاج 

البيض او التسمين او اللحوم /المزارع السمكية/القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق 

والميادين ) اللند سكيب (/ادارة الملهي الترفيهية للطفال وحدائق الحيوان /التجارة العامة فيما هو مسموح به 

قانونا/التوريدات العمومية /التصدير /استغلل العلمات التجارية  )الفرانشيز (ادارة المشروعات /اعداد التصميمات 

الهندسية/الشراف علي تنفيذ المشروعات/ادارة 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/اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها او المرتبطة بها /تقديم 

الستشارات المالية والدارية ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 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 (/ تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن البحري والجوي والتفريغ للبضائع والنقل البحري للبضائع 

والتخليص الجمركي وذلك دون الخلل باحكام القوانين 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 .

MASAKEN FOR FINISHING 262 - مساكن للتشطيب و الترميم وادارة الصول العقارية

RESTORATION&REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT,  شركة سبق قيدها برقم     

192417 قيدت فى 01-09-2022 برقم ايداع    55516 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : 1/ مقاولت اعمال البناء والتشطيب والترميم للمباني والمنشات 2/ إدارة الصول العقاريه 

3/ بيع وشراء وتأجير العقارات فيما عدا التأجير التمويلي 4/ تأجير واستئجار الوحدات السكنية والدارية والفندقيه 

فيما عدا التاجير التمويلي 5/ القيام باعمال التشطيبات والديكورات الداخليه والخارجيه 6/ اعداد التصميمات 

الهندسيه 7/ خدمات الصيانه وخدمات النظافه 8/ تجارة الملبس
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263 - اتش ايه اس جروب للستثمار العقارى شركة سبق قيدها برقم     197143 قيدت فى 2022-11-14 

برقم ايداع    75704 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أنشطة داخل قانون الستثمار 

27/2017  1- الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي 

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

ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008  أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  تجارة الجملة 

والتجزئة للملبس الجاهزة ومستلزماتها ومستلزمات مواد البناء بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  

جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية  السياحة العلجية للمرضى وذلك بتنظيم 

إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية و العلجية وغيرها مما يصدر بتحديد قرار من الوزير المختص   

بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة   أنشطة خارج قانون الستثمار 72 لسنة 2017  المقاولت العامه  

التوريد العمومية  التصدير  أقامة وتنظيم وإدارة المؤتمرات والجتماعات    والمعارض والحفلت

 Bahra Advanced Cables Manufacture - Egypt 264 - بحرة المتطورة لصناعة الكابلت - مصر

شركة سبق قيدها برقم     200071 قيدت فى 05-02-2019 برقم ايداع    666 وفى تاريخ  2022-12-14    

تم تعديل النشاط ليصبح   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع الكابلت الكهربائية للجهد العالي والمتوسط 

والمنخفض وجميع انواع السلك الكهربائية من النحاس واللمنيوم .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشاط .  ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه 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

265 - التحاد للعلف والزيوت والصابون شركة سبق قيدها برقم     3932 قيدت فى 07-10-1999 برقم 

ايداع    5471 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض هذه الشركة 1 /تصنيع وتجارة 

العلف والزيوت والصابون  2 / تعبئة وتغليف العلف والزيوت والصابون  3/  التشغيل لحساب الغير فى 

حدود غرض الشركة  4/  الستيراد فى حدود غرض الشركة ) للستخدام الخاص دون التجار فيه (  5 / تصدير 

منتجات جمهورية مصر العربية  6  /بيع كسب بذرة القطن والتجار فيه  7 / تصنيع فول الصويا بجميع مشتقاته 

وانواعه  8/  تصنيع كسب الذرة ) باف كورن (  9/  التشغيل لدى الغير فى حدود غرض الشركة وضمن 

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

أعمال شبيه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى 

الهيئات والشركات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.

266 - طارق مصطفي كامل وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4084 قيدت فى 25-12-2002 برقم ايداع    

1187 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اجهزة وادوات 

ومستلزمات اطفاء الحريق وتشكيل وتشغيل المعادن وتجميع الطلمبات وتعبئه وتصنيع غازات اطفاء الحريق 

)foam,co2,fh20( وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

267 - شركه هدايه لند للستثمار والتنميه العقاريه شركة سبق قيدها برقم     7093 قيدت فى 2001-06-14 

برقم ايداع    3011 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. أعمال المقاولت 

المتكاملة لحساب الشركة وحساب الغير. 2. إقامة الفيلت والسكان الفاخر وفوق المتوسط وتنمية واستغلل 

أملكها وكذلك القيام بكافة العمال ومشروعات التعمير والتنمية والنشاءات والسكان وإدارة الفنادق بكافة انواعها 

.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

النشطة.   ويجوز للشركة أن يكون 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 الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السابقة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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268 - شركه بايوتك شركة سبق قيدها برقم     8393 قيدت فى 07-04-2002 برقم ايداع    1602 وفى تاريخ  

15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :التعبئة و التغليف  التصنيع لدي الغير/ الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجاريةو التوزيع و الدعاية فيما هومسموح به قانونا .   تسويق و توزيع مستحضرات 

التجميل /انشاء و اقامة المعارض بشرط الحصول علي الموافقات الزمة لكل معرض علي حده و تنظيم المؤتمرات 

في جميع المجالت التي تحقق اغراض الشركة و التسويق  استيراد و تجارة الدوية   تلتزم الشركة بأحكام  القانون 

رقم 120 لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتعديلته  ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 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 الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 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 .

269 - عربيات للتجارة والتوزيع  ) عربيات ايجيبت ( شركة سبق قيدها برقم     20475 قيدت فى 

13-09-2006 برقم ايداع    14359 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

1_ استيراد وتجارة وتوزيع السيارات بكافة أنواعها وتجارة وتوزيع قطع غيار السيارات ومستلزماتها 

واكسسواراتها وكافة ما يخص السيارات 2_ انشاء مراكز الصيانة وخدمة السيارات 3_ تجارة وتوزيع الكاوتش 

وبطاريات واكسسوارات وكابلت السيارات والطارات 4_ تجارة وتوزيع كافة انواع السيارات بالعمولة والنقد 

5_ الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 6_ استيراد وتجارة وتوزيع الموتوسيكلت والدراجات البخارية 

والنارية بكافة انواعها 7_ ايجار السيارات فيما عدا التاجير التمويلى 8_ نشاط التوريدات العمومية بكافة انواعها 

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

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

شبيهه باعملها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

270 - شركة بايو كوزماتيك شركة سبق قيدها برقم     21171 قيدت فى 14-11-2006 برقم ايداع    17415 

وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التعبئة والتغليف / التصنيع لدي الغير / 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوزيع والدعاية فيما هومسموح به قانونا / تسويق وتوزيع 

مستحضرات التجميل / انشاء واقامة المعارض بشرط الحصول علي الموافقات الزمة لكل معرض علي حده 

وتنظيم المؤتمرات في جميع المجالت التي تحقق اغراض الشركة والتسويق تلتزم الشركة بأحكام  القانون رقم 

120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل 

المستوردين وتعديلته ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 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 الشركات وغيرها التي تزاول أعمال 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

271 - احمد خيرى ابو العل مسلم وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     39116 قيدت فى 02-06-2009 برقم 

ايداع    11292 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  1- المقاولت 

المتخصصة  فى أعمال الديكورات والعمال الخرسانية ومقاولت تركيب الجمالونات .  2- انشاء الطرق الحرة 

والسريعة والرئيسية واداراتها واستغللها وصيانتها والمقاولت .  3- توريد المواد والمنتجات السمنتية بكافة 

انواعها .  وتلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط .  وكل ما سبق مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .   مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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272 - احمد خيرى ابو العل مسلم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     39116 قيدت فى 02-06-2009 برقم 

ايداع    11292 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  1- المقاولت 

المتخصصة  فى أعمال الديكورات والعمال الخرسانية ومقاولت تركيب الجمالونات .  2- انشاء الطرق الحرة 

والسريعة والرئيسية واداراتها واستغللها وصيانتها والمقاولت .  3- توريد المواد والمنتجات السمنتية بكافة 

انواعها .  وتلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط .  وكل ما سبق مع مراعاة ما ورد 

بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .   مع مراعاة احكام 

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

273 - شركة رامكو للملبس )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     61913 قيدت فى 18-11-2012 برقم ايداع    

23899 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  1 – اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع المسنوجات والخيوط والملبس والصباغة وتصنيع وتشغيل             الجوارب وطباعة الملبس والقمشة 

وصناعة القمشة والطباعة على القمشة   2 – التصنيع للغير . 3 – التصدير . 4 – تجارة ملبس واقمشة  

ومفروشات وكيماويات نسيج ومنظفات وزيوت عطرية.5 – صناعه وتجاره وتصدير ملبس داخليه رجالى 

متنوعه   6 - صناعه وتجاره وتصدير ملبس داخليه حريمى متنوعه 7– صناعه وتجاره وتصدير الستك  8 – 

التصبيغ لحساب الغير 9 – تبيض اقمشه لحساب الغير   10 - صناعه وتجاره وتصدير اقمشه التريكو والقمشه 

المنسوجه  11 - صناعه وتجاره وتصدير البطاطين والمفروشات والدفايات والمليات  12 - صناعه وتجاره 

وتصدير القباعات واغطية الرأس

274 - فاليوز هوم لتجارة الثاث VALUES HOME ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     68107 قيدت فى 

19-08-2013 برقم ايداع    17659 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:  تجارة وبيع وانتاج وتصنيع الثاثات الخشبية او المعدنية بكافة اشكالها وصورها بنفسة او لدى الغير  - تجارة 

وتملك وانتاج وتصنيع المراكب واليخوت الخشبية او المعدنية او الفيبر جلس للفراد والشركات بكافة انواعها 

واشكالها -اعمال التصميمات والرسومات الهندسية والشراف على التنفيذ -التوريدات العمومية -الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية

275 - العربية للخرسانة )كونكريت(  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     70691 قيدت فى 29-12-2013 برقم 

ايداع    28412 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة هو :  توريد وضخ 

الخرسانة الجاهزة و توريد المنتجات الخرسانية .  المقاولت العامة .  التوريدات العمومية .  التجارة العامة و 

التوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين و تنظيم أعمال الوكالة التجارية 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذة النشطة.  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع .  استزراع الراضي 

المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن 

تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر )في حدود الف فدان(  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنه 2008 مع 

مراعاة احكام 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.

276 - اركنت للتجارة العامة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     73743 قيدت فى 12-05-2014 برقم ايداع    

11267 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا والتوريدات العمومية / تصنيع الملبس لدى الغير / إقامة وتشغيل إدارة المطاعم والكافتيريات 

ووحدات الطعام المتنقلة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى ل 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
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277 - اجنسيا ايطاليانا للدعاية و العلن  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     80156 قيدت فى 2015-02-11 

برقم ايداع    3787 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة / الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية . التوريدات العمومية . المقاولت العامة .

278 - اى بي جي لخدمات التصالت I.P.G TELECOM SERVICE  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

81863 قيدت فى 12-04-2015 برقم ايداع    10588 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . اقامة  وتشغيلها والتدريب عليها . 

وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات 

النترنت بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها .  الستيراد والتصدير .

التوريدات العمومية . اعمال المحاجر . المقاولت العامة . التجارة العامة. بيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها . اقامة 

او ادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات 

المعنية وفقا للقوانين المعمول بها . اعمال التنقيب والبحث واستغلل واستخراج لنشطة التعدين وعمل القيمة 

المضافة عليها . توريد وتركيب مستلزمات انشاء محطات توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة والصيانة 

المتنقلة لها . تجارة المعادن الجديدة والقديمة ) الخردة ( بكافة انواعها واصنافها .

279 - التيسير اوبال للمستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     82369 

قيدت فى 29-04-2015 برقم ايداع    12176 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة :تجارة المستلزمات الطبية .- تجارة مستحضرات التجميل مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه 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 .

280 - كليوباترا جروب للتنميه المتكامله والستثمار السياحي ش.م.م شركة قاسمه شركة سبق قيدها برقم     

99526 قيدت فى 24-08-1994 برقم ايداع    6184 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة: الستثمار في كافة المجالت المقبولة وفقا  لحكام المادة الولي من القانون رقم 230 لسنة 1989 

وبشرط آل يكون من أغراضها قبول الودائع أو القيام بالعمال المصرفية . تملك وتشغيل وإدارة وحدات بحرية بما 

فيها المناطق الواردة بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 وفيما عدا باقي منطقة شبه جزيرة 

سيناء. التنمية السياحية المتكاملة الواردة بالمادة الولي من اللئحة للقانون رقم 8 لسنة 1997 . العمل في كافة 

مجالت النشاط العقاري من شراء أراضي وتقسيمها وبيعها للغير وإنشاء وحدات سكنية عليها ومدها بالمرافق 

الداخلية والخارجية وإقامة المجمعات والمراكز السكنية والتجارية والدارية والترفيهية وإدارتها وبيعها للغير , 

وإقامة وتشغيل وإدارة الفنادق السياحية .ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخري أو تعديل غرضها في إطار أحكام 

قانون الستثمار , كما يجوز لها أن تساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في مشروعات فرعية بشرط موافقة 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة , وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.
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281 - الماسة الذهبية للصناعة و التجارة شركة سبق قيدها برقم     102793 قيدت فى 01-03-2017 برقم 

ايداع    7847 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الغزل والنسيج والوبريات والملبس الجاهزة والصباغة . أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج المواد 

اللصقة بكافة انواعها . أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم والمسمار المعدنى . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية بكافة أنواعها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجلود والمنتجات الجلدية بكافة 

أنواعها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والمنتجات الكرتونية بكافة أنواعها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الورق والمنتجات الورقية بكافة أنواعها . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع لب الورق . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

البويات والدهانات والصباغ والكيماويات بكافة انواعها فيما عدا الخطره . اقامة وتشغيل مصنع للسمدة والمبيدات 

الحشرية والزراعية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أدوات السباكة والدوات الصحية بكافة انواعها . اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع البلستيك والمنتجات البلستيكية بكافة انواعها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث و تجهيزات 

المكاتب والعيادات والمنتجات الخشبية بكافة انواعها . اقامة وتشغيل المخابز اللية . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وانتاج منتجات اللبان . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية و المكرونة و الشعرية 

والعصائر بجميع أنواعها .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة الكهربائية واللكترونية بكافة انواعها . اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية والمنزلية . أقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن والستيل 

واللومنيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات التكييف والتبريد 

والتجميد . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتكرير الزيوت و الدهون النباتية . اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتشكيل 

وصناعة الثاثات الخشبية والصناعات الخشبية بكافة أنواعها . اقامة وتشغيل ثلجة لتبريد وتجميد اللحوم والدواجن 

. اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العلف الحيوانية . أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع القمشة والمنسوجات والملبس 

الجاهزة و الوبريات وأعمال الغزل والنسيج والصباغة . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الهياكل المعدنية و 

الجمالونات . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواني والدوات المنزلية بكافة انواعها. اقامة وتشغيل مصنع لجلي و 

تقطيع و تلميع و صقل الرخام والجرانيت . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير المياه بكافة انواعها  واشكالها . 

اقامة المزارع السمكية . التوريدات العمومية . صناعة وتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية فيما عدا 

الدوية . استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية , ومنها : استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة , ويشترط فى الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر . النتاج الحيواني والداجنى والسمكى ومنه : 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 أواللحوم . تربية الخيول . المزارع السمكية . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا .  تجارة وتوزيع الفوط والبشاكيروالمفروشات الغزل والنسيج والقمشة والمنسوجات الملبس الجاهزة 

والوبريات والمواد اللصقة والزجاج والبلور والمنتجات الزجاجية والجلود والحذية والكرتون والورق ولب الورق 

والبويات والدهانات والصباغ والكيماويات والمبيدات الحشرية والزراعية وأدوات السباكة والدوات الصحية 

والبلستيك والثاث وتجهيزات المكاتب والعيادات والمنتجات الخشبية واللبان والجهزة الكهربائية واللكترونية 

والدوات الكهربائية والمعادن الستيل واللمونيوم والهياكل المعدنية وقطع الغيار وتجميع وحدات التكييف والتبريد 

والتجميد والجهزة الكهربائية والزيوت و الدهون النباتية واللحوم والدواجن المجمدة والسماك وكافة المواد الغذائية 

والعصائر والثلجات والتكييفات و الجهزة الكهربائية واللكترونية وتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات 

الطبية فيما عدا الدوية و العلف الحيوانية والهياكل المعدنية والجمالونات والواني والدوات المنزلية بكافة 

والرخام والجرانيت ومواسير المياه بكافة انواعها واشكالها والنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى واللحوم والتسمين 

واللبان والطيوروالخيول والمزارع السمكية . مع مراعاة أفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط 

علي حدة . مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط أستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجه مع الشركات و غيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 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.
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318 - جنرال سيستمز للصناعات البلستكية و الكيماوية GeNeral SysteMs G.S.B.M شركة سبق قيدها 

برقم     120286 قيدت فى 23-04-2018 برقم ايداع    18757 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة . اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الكيماويه بكافه انواعها واشكالها  . اقامه 

وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه بكافه انواعها واشكالها . تجاره الجمله والتجزئه . الستيراد والتصدير

319 - الشركة المصرية للستثمار الغذائى )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     126976 قيدت فى 

31-10-2018 برقم ايداع    46056 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو 

: إقامة وتشغيل مصنع لتجميد الفواكه والخضروات وتعليب وتعبئة وتغليف الفواكة والخضروات والقبول والعصائر 

وتجارة وتوزيع واستيراد وتصدير المواد الغذائية والتصدير وتلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121لسنه 1982 

في شأن سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض ومراعاة أحكام 

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

تكون لها مصلحة او تشترك بأي 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 الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلتحق بها وذلك طبقآ لحكام القانون ولئحته التنفيذية

320 - قادة المستقبل للمشروعات شركة سبق قيدها برقم     127305 قيدت فى 08-11-2018 برقم ايداع    

47465 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبع غرض الشركة / ادارة وتشغيل المدارس– 

إدارة وتشغيل دور الحضانة – إدارة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية

FinBi - Finance & Banking consultants  282 - شركة فينبى - استشاريون فى المال والعمال

International شركة سبق قيدها برقم     118194 قيدت فى 31-12-1997 برقم ايداع    16790 وفى 

تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ إعداد الدراسات الستشارية القتصادية 

والفنية والتسويقية والمالية والمصرفية للمشروعات الجديدة والقائمة وكذلك تقديم الخبرة المالية للوحدات القتصادية 

على المستوى المحلى والعربي والدولي 2_ تقديم الدراسات والستشارات فى مجال إدارة المشروعات أثناء التنفيذ 

وما يتطلبه ذلك من إعداد أنظمة المراقبة والمتابعة المكملة لها والمرتبطة بها 3_ تقديم وتنظيم خدمات وبرامج 

التدريب اللزمة لدعم النشطة القتصادية المختلفة 4_ تقديم الستشارات والدراسات المحاسبية للوحدات 

القتصادية المختلفة 5_ دراسة واقتراح الشكال القانونية المناسبة للمشروعات المختلفة , وتقديم الخبرة الدارية 

والتنظيمية والمحاسبية اللزمة لها 6_ إعداد الرسومات الهندسية والتصميم النشائي والهندسي لعمال المقاولت 

العامة والخاصة والديكورات وكذا تمثيل المالك فى العمال الهندسية التنفيذية وإعداد كراسة الشروط والمواصفات 

وتقدير الكميات وطرح وتقديم العطاءات وتقدير وتقييم السعار وكذلك الشراف على تنفيذ العمال المـذكورة 

وإعداد ومتابعة تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات 7_ إعداد مختلف الكوادر المهنية لكافة النشطة القتصادية 

والفنية وتوريد الكوادر المهنية لمختلف المشروعات محليا 8_ الوكالت عن الشركات المحلية والجنبية 9_ القيام 

بكافة أعمال المزايدات والشراف عليها 10_ إبرام كافة العقود التسويقية مع الغير) فيما عدا الستشارات القانونية 

وأعمال المحاماة 11_ تقديم خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والتصالت 12_ التقييم العقارى 13_ 

تقييم الصول بكافة انواعها 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 .
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283 - البيري تيكس شركة سبق قيدها برقم     120069 قيدت فى 17-04-2018 برقم ايداع    17758 وفى 

تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامه وتشغيل مصنع للتصنيع / غزل قطن 

مخلوط ممشط او غير ممشط / اقمشة قطنية عامة / اقمشة مفروشات مخلوطة / خيوط الياف صناعية / غزل 

بوليستر مفرد / غزل بوليستر متعدد الزوي / اقمشة من الياف صناعية / قماش بري / قطيفة قطن / قماش براسولة 

تريكو دائري   / تصنيع مفروشات سرير ومراتب ومليات .-صناعة البطاطين / تصنيع الملبس الجاهزة بكافة 

انواعها وطباعتها وتطريزها / تصنيع الفوط / صناعة المفروشات / التصنيع لدي الغير / التصدير مع أفراد 

حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدا وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها وفقا لحكام القانون

321 - الخليفة للصناعات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     127569 قيدت فى 14-11-2018 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع  48519 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح    غرض الشركة هو :  •

لتشكيل وتشغيل المعادن والتصدير  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة  تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

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

الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة 

التنفيذية.  ا

322 - المريم جروب للصناعة والستيراد والتصدير ش .م .م

) Al Maryam Group for Industry and Import and Export ( شركة سبق قيدها برقم     

138316 قيدت فى 06-08-2019 برقم ايداع    33086 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة . تصنيع وتجميع وتجارة طلمبات المياة وأجزائها وتنكات وأتوماتيكات وفلتر مياة وجميع 

مستلزمات طلمبات المياة وتصنيع الشفاطات الصناعية وتشغيل المعادن وإستيراد مستلزماتها . الستيراد والتصدير 

. المقاولت العامة والتوريدات العمومية والتجارة العامة . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات أو غيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقآ لحكام القانون .
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284 - إيست بايت تكنولوجى للبرمجيات EAST BYTE TECHNOLOGY شركة سبق قيدها برقم     

141130 قيدت فى 17-10-2019 برقم ايداع    43773 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : أنشطة داخل قانون 72 : 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 

وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .  انتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات . ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل 

اللكترونية .  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .  انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها .  أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .  تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول 

البيانات .   التصالت وخدمات النترنت . المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك 

براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .  اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات 

القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية . اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات 

التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك 

الذاعة والتليفزيون . مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ) مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 6 لسنة 

2003 ( انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . انشاء وادارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال . النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي 

محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني . تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة .  أشطة خارج قانون 72 : التوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  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 أعمال 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 .

285 - العريان للتجارة والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     154356 قيدت فى 23-09-2020 برقم ايداع    

التوريدات العمومية   - 32745 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  -

التصنيع لدى الغير  والتوكيلت التجارية .  - التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا   -

وبالخص تصنيع الغزل والنسيج لدى الغير.  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شأن تنظيم 

اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  مع مراعاة  

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة , ويجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

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

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

286 - صناع السعادة للشيكولته شركة سبق قيدها برقم     158776 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    

47989 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط . تجارة مستحضرات تجميل

305 - النباء لتجارة الخشاب والديكور شركة سبق قيدها برقم     172693 قيدت فى 21-09-2021 برقم 

ايداع    44093 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  . تجارة الخشاب . 

تجارة الخشاب القشرة . تجارة البواب والشبابيك والديكورات الخشبية . 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 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 

.
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287 - أوتاك للنظمة اللكتروميكانيكية OTAK شركة سبق قيدها برقم     175015 قيدت فى 2021-11-01 

برقم ايداع    51542 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  الستيراد و 

التصدير و التوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 و القانون رقم 121 لسنه 

1982 فى شأن سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية , و ل ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

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

القوانين المنظمة لهذا الغرض /التوريدات العمومية  و التوريدات الخاصة بالنظمة اللكتروميكانيكية .  المقاولت 

العامة و المتكاملة و المتخصصة  والعمال اللكتروميانيكية /التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا  .   

تصميم أعمال الكهرباء و النظمة اللكتروميكانيكية /تصميم و توريد و تركيب و تشغيل و صيانة أنظمة الخليا 

الفوتوفولطية و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارت السارية , و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول 

اعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها  بها و ذلك طبقا  لحكام القانون .

288 - دبليو تى للتكنولوجيا والتسويق اللكترونى 

AND MARKETING  EMAIL W T FOR TECHNOLOGY شركة سبق قيدها برقم     177334 

قيدت فى 07-12-2021 برقم ايداع    58934 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركه : انشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله 

من انشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة 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 اللكترونية وتشغيلها والتدرب عليها / 

انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات __ انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 

لسنة 2017 : التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة 

التجارية , ول ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المتخصصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض / التوريدات العمومية / 

التسويق اللكترونى / تصميم وتنفيذ مواقع الكترونية ومطبوعات / التصدير تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية 

ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 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 الخارج .كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها  وذلك كله طبقا لحكام القانون

289 - كابيتال ميلرز لدارة المشروعات والتوريدات العمومية " ش.م.م " Capital Millers شركة سبق قيدها 

برقم     177509 قيدت فى 08-12-2021 برقم ايداع    59697 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركه ليصبح إدارة المشروعات )ماعدا المشروعات الفندقية(  مع مراعاة القرار الوزارى 

رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها/ التصدير 

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 بأحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض   / التوريدات العمومية  /الستشارات المالية)عدا الستشارات في الوراق المالية( /  الستشارات 

القتصادية  مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذة النشطة.  يجوز للشركة أن 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 أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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290 - سيتى للستشارات التجارية Seti For Consultant Trading Company -SCTC شركة سبق 

قيدها برقم     177673 قيدت فى 13-12-2021 برقم ايداع    60173 وفى تاريخ  15-12-2022    تم 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات  تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  -

التصدير و التوكيلت التجارية     تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 ول ينشئ  العمومية   -

تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

استغلل العلمات التجارية ) الفرانشايز (  - المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  -

تقديم الستشارات و علي الخص الستشارات التجارية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية و كذا 

الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال و الستحواذ و كذا الستشارات المالية عن 

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

صناعة تكنولوجيا المعلومات و التصالت  التجارة و التسويق اللكتروني   - رأس المال ولئحته التنفيذية (  -

بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و تطوير اللكترونيات و مراكز البيانات و أنشطة التعهيد و تطوير 

المشروعات اللتي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك  البرمجيات و التعليم التكنولوجي   -

حاضنات العمال التكنولوجية و دعم ريادة العمال   و ذلك  براءات الختراع و النماذج و الرسوم الصناعية  -

دون الخلل 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 علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو 

تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .

291 - عبد ل مصطفى محمد سعيد أبو هشيمة وشريكه شركة سبق قيدها برقم     178333 قيدت فى 

22-12-2021 برقم ايداع    62473 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

أنشطة داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 : الستثمار العقارى بالمدن و المجتمعات العمرانية الجديدة و 

المناطق النائية و المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و ما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 /تخطيط و إقامة و تنمية 

المناطق العمرانية )المناطق الصناعية و المجتمعات العمرانية و المناطق النائيه و المناطق خارج الوادى القديم (-

أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 /التسويق و التطوير العقارى /إدارة و تشغيل و صيانة المولت 

و المراكز التجارية /المقاولت /التسويق للغير /التوريدات العمومية /إدارة و تشغيل الفنادق مع افراد حسابات ماليه 

و مركز مالى مستقل للنشطة الوارده بقانون الستثمار مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و 

على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

292 - تطوير للتوريدات الهندسيه شركة سبق قيدها برقم     180576 قيدت فى 01-02-2022 برقم ايداع    

5759 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التوريدات العامة وتوريد 

المستلزمات الهندسية والستيراد والتصدير والمقاولت وتصنيع منتجات من خامات البليوريثان و تعبئة مواد 

لصيانة المعدات .

293 - دلما للصناعات الغذائية Delma Company For Food industries شركة سبق قيدها برقم     

185755 قيدت فى 18-04-2022 برقم ايداع    24162 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : نشاط من داخل قانون 72 لسنة  2017 اقامة وتشغيل مصنع  لتعبئة وتغليف المواد 

الغذائية / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية وعلى الخص1- السناكس بجميع انواعة - المعجنات )

كرواسون – بقصمات سمسم – فطائر – باتون ساليه - ساليزونات(- العصائر بجميع انواعها(- انشطة من خارج 

قانون 72 لسنة 2017- التصدير

294 - أفكار لعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات AFKAR شركة سبق قيدها برقم     

185886 قيدت فى 20-04-2022 برقم ايداع    24890 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات . تسويق المنتجات 

الغذائية. استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها صالحة للستزراع واستزراع الراضى 

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

الستيراد والتصدير
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295 - رسلن لقطع غيار السيارات شركة سبق قيدها برقم     185927 قيدت فى 21-04-2022 برقم ايداع    

25214 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة و تشغيل مركز لخدمة و صيانة السيارات – 

تجارة قطع غيار السيارات – تجارة المنظفات

296 - مريم محمد محمود يوسف وشركاتها شركة سبق قيدها برقم     51659 قيدت فى 08-05-2011 برقم 

ايداع    7367 وفى تاريخ  17-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. إقامة وتشغيل مصنع 

لتجميد وتبريد المواد الغذائية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة لكل نشاط .

297 - سكوترزرابيت لتكنولوجيا المعلومات SCOOTERS RABBIT شركة سبق قيدها برقم     131148 

قيدت فى 07-02-2019 برقم ايداع    5848 وفى تاريخ  17-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : 1_ صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى 2_ اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها 3_ اعمال تصميم وانتاج البرامج 

والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 4_ انتاج المحتوى 

اللكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات 5_ ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية 

6_ اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها 7_ انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها 8_ اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات 9_ تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول 

البيانات 10_ التصالت وخدمات النترنت 11_ المشروعات التى تستثمر فى تطوير خقوق الملكية الفكرية بما 

فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية 12_ اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات 

التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وليشمل ذلك 

الذاعة والتليفزيون 13_ مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم 

الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة )مع مراعات قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 

64 لسنه 2003  14_ انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 15_ 

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال 16_ النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت 

وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى والثقافى والفنى 17_ تقديم خدمات رجال 

العمال ) فاكس – تصوير مستندات – كتابة كمبيوتر – تليفون 18_ التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا 19_ التوريدات العمومية وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبششرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها 

التى تزاول اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها عل تخقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

298 - ميديانس )ام.اى.ايه( للدعايه والعلن                     .MEDIANCE-M.E.A شركة سبق قيدها 

برقم     133555 قيدت فى 31-03-2019 برقم ايداع    14795 وفى تاريخ  17-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . صناعة المحتوى اللكتروني  

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية .   بيع وشراء مواد الدعاية والعلن . 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 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
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329 - أن - أس - أر جروب لخدمات التطهير والنظافة

N.S.R Group شركة سبق قيدها برقم     174234 قيدت فى 18-10-2021 برقم ايداع    49034 وفى 

تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 1_ تقديم خدمات التطهير والنظافه وإبادة 

الحشرات والقوارض للمنشآت 2_ التجاره العامه والتوزيع فيما مسموح به قانونا   3_ التوريدات العمومية 4_ 

الدعايه والعلن بكافة الوسائل المسموعه والمقروءه والمرئيه ه_ التسويق 6_ نقل المخلفات المنه 7_ المقاولت 

العامه والخدمات البيئيه والنظافه العامه 8_ إلحاق العماله المصريه داخل جمهورية مصر العربيه 9_ التشجير 

وحماية البيئة من المخلفات مع مراعاه 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

330 - الميهي للتوريدات شركة سبق قيدها برقم     178368 قيدت فى 22-12-2021 برقم ايداع    62508 

وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه:التوريدات العموميه/ المقاولت العامه وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة هذه النشطة ويجوز 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

the national company( ) 2 ( 299 - اصبح اسم الشركه - الشركه الوطنيه للسمده و الصناعات الكيماويه

for fertilizers and chemical industries )2  شركة سبق قيدها برقم     37995 قيدت فى 

01-04-2009 برقم ايداع    6642 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع التي : سلفات البوتاسيوم . سماد مخلوط NPK . تخليب عناصر صغرى . حمض 

كبريتيك . كلوريد الكالسيوم . سلفات ماغنسيوم . سلفات منجنيز . سلفات زنك . سلفات حديدوز . سلفات نحاس . 

تصنيع خزانات متنوعة بدون تحديد  خلط وتعبئة اسمدة مركبة بودرة وسائله . خلط وتعبئة اسمدة ورقية مخلبيه 

بودرة وسائله . نترات كالسيوم صلبه . نترات كالسيوم سائله   نترات ماغنسيوم صلبه   كبريتات أمونيا ) سلفات 

النشادر( . التجارة العامة والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تجارة السمدة الصلبة والسائلة والمركبة و 

البذور والتقاوي والعلف والمواد الخام الخاصة بها و الحاصلت الزراعية ومنتجاتها  و المواد الكيماوية المحلية 

بكافة أنواعها والمستوردة و المبيدات بكافة انواعها . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون 

رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية واحكام القانون رقم 118 لسنة 

1975 بشأن سجل المصدرين مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

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

اللزمة لممارسة هذه النشطة مع أفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدا . ويجوز للشركة 

أن 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 .

300 - البيرين للتصدير و التجاره والتوزيع شركة سبق قيدها برقم     87500 قيدت فى 03-11-2015 برقم 

ايداع    31310 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التصدير والتوكيلت 

التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع فى كل ما هو مسموح به قانونا والتصنيع لدى الغير. ل 

ينشىء تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو 

تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او 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 ولئحتة التنفيذية .
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301 - فولكانو لعمال المحاجر شركة سبق قيدها برقم     94559 قيدت فى 19-06-2016 برقم ايداع    

19303 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  استغلل المحاجر .  ـ   التوريدات العموميه 

والتجاره العامه   ـ ادارة المشروعات     ـ الصيانه المتنقله لللت والمعدات   ـ التوكيلت الجاريه   تلتزم الشركة 

بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال 

الوكالة التجارية , ل ينشأ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه 

لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض   مع مراعاة احكام 

القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان 

تكون لها مصلحة او تشترك باي وجهه من الوجوهه 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 فى الهيئات السالفة 

اوتشترها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفذيه

327 - بترا مصر للتسويق العقارى Petra Misr For Real Estate شركة سبق قيدها برقم     170870 

قيدت فى 19-08-2021 برقم ايداع    38123 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : التسويق العقاري / إدارة الصول العقارية وذلك دون الخلل بأحكام القانون واللوائح والقرارات السارية 

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

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

كما يجوز لها أن تندمج فيها أوتشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون

328 - شركه المشروعات البتروليه والستشارات الفنيه)بتروجيت (ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     174137 

قيدت فى 06-01-1976 برقم ايداع    165 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط 

_ انتاج وبيع المنتجات الخرسانية ) طوب _ بردورة _ بلط انترلوك (

302 - ثري سيجما باور سيستم 3Sigma Power System S.P.S شركة سبق قيدها برقم     112389 

قيدت فى 08-11-2017 برقم ايداع    42997 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : المقاولت العامة والمتكاملة و المتخصصة . تقديم الستشارات الفنية والهندسية )فيما عدا الستشارات 

القانونية والستشارات والدرسات 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 ( . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  التوريدات العمومية . 

التصدير . التوكيلت التجارية . تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 في شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ,ول ينشئ تاسيس 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 . 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  شبيهه 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.
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303 - تك شوب TECH-SHOP شركة سبق قيدها برقم     135608 قيدت فى 26-05-2019 برقم ايداع    

22444 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو أنشطة داخل قانون الستثمار 

رقم 72 لسنة 2017 : تجارة الجملة والتجزئة .   1/ صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشملة من 

أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم 

التكنولوجى .   2 /أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للمبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .   

3 / أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغليها 

والتدريب عليها .   4 /إنتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .   5/ إدخال 

البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية .   6 /   أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها 

.   7/ إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .   8 /أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل 

وتداول البيانات .   9    تنفيذ إدارة شبكات نقل وتداول البيانات .   10 /   التصالت وخدمات النترنت .   11/

المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسم الصناعية 

.   12/ إقامة شبكات النقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص 

من الجهات المعنية .   13/ إقامة إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار 

الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وليشمل ذلك الذاعة والتليفزيون .   14 /مشروعات 

البحث والتطوير العلمى من أجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثة .)مع مراعاة قرار وزيرالدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنة 2003(   15 /إنشاء إدارة 

مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوات .   16/ إنشاء إدارة مراكز الستشارات 

والدرسات المتخصصة فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  17 /حاضنات العمال التكنولوجية ودعم 

ريادة العمال .   18/النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمى 

بما فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى  أنشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :   صيانة 

الحاسب اللى .   التوريدات العمومية .   الستيراد والتصدير مع أفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار

304 - زد أستور ZD STORE شركة سبق قيدها برقم     152137 قيدت فى 12-08-2020 برقم ايداع    

25053 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . التجارة العامه والتوزيع فيما هو 

مسموح قانوناعلي الخص تجارة الحذية . التصنيع لدي الغير . اقامة وتشغيل  مصنع لتصنيع وتشغيل 

المصنوعات الجلدية والحذية الجلدية والرياضية بكافة انواعها ومستلزمتها . وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه للمارسه هده النشطه . ويجوز للشركه ان 

تشترك باي وجه من الوجه مع الشركات مع الشركات وغيرها التيي تزاول  اعمل شبيه باعمالها او التي  قد 

تعاونها  علي تحقيق غرضها في مصر او خارج مصر ,كما يجوز لها  ان تندمج فيها او تشتريها اوتلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون .
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306 - شركة بريتو كلود كيتشنز   Brito Cloud Kitchens شركة سبق قيدها برقم     182263 قيدت فى 

27-02-2022 برقم ايداع    12286 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

انشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017 : اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية بكافة انواعها . اقامة و 

تشغيل مصنع لتعبئة و تغليف كافة البضائع . اعمال التوصيف و التحليل و التصميم للبرمجيات و قواعد البيانات و 

التطبيقات بمختف انواعها . اعمال تصميم و انتاج البرامج و التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات 

اللكترونية و تشغيلها و التدريب عليها . انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت و صورة و 

بيانات. ادخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل اللكترونية. اعمال التوصيف و التصميم و التطوير لنظم 

الحاسبات بمختلف انواعها. انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها. اعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات ونقل وتداول البيانات. تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات. التصالت و خدمات النترنت . تجارة 

الجملة و التجزئة بالمناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة. انشطة من خارج قانون 72 لسنة 2017:التجارة 

العامة و التوزيع كل ماهو مسموح به قانونا و التجارة اللكترونية . ادارة و تشغيل المطاعم الثابتة . التصدير . و 

ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة و يجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها 

او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون

307 - دراية لدارة المولت شركة سبق قيدها برقم     196125 قيدت فى 30-10-2022 برقم ايداع    

71348 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إدارة الصول العقارية.  

المقاولت العامة .  تشغيل وإدارة المولت والمراكز والمعارض و المحلت التجارية.  إقامة وتشغيل المستشفيات 

والمراكز الطبية .  إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم واكشاك تقديم الغذية والمشروبات )عدا الكحولية(.  صيانة 

المباني والمنشات .  إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية .  تملك وإدارة المدارس والحضانات .  إدارة وتملك 

التجمعات والكومباوندات السكنية والتجارية والدارية.  إدارة و تشغيل و تملك الماكن الترفيهية و الفندقية والقري 

السياحية.  إقامة وتشغيل وإدارة المخازن والمستوعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة   إقامة وتشغيل وإدارة 

محطات تموين وصيانة و خدمات السيارات .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

308 - إزازكو لصناعة زجاج السيارات شركة سبق قيدها برقم     256 قيدت فى 18-06-1995 برقم ايداع    

188 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ليكون كالتي :-   1- تصنيع وإنتاج 

زجاج السيارات بكافة أنواعه وزجاج المان لكافة الغراض .  2- إدارة مراكز لمعالجة الزجاج حراريا وتشكيل 

وتقطيع وتنعيم وصنفرة وصهر زجاج السيارات والمواد المتعلقة به.       3- إدارة مركز لصيانة وإصلح وحقن 

الشروخ والكسور في الزجاج وفكه وتركيبه .  4- توريد زجاج السيارات .  5- استيراد وتصدير منتجات الزجاج 

تام الصنع وغير التام الصنع ومواد اللحام والخامات اللزمة لزجاج السيارات والدوات المتعلقة به .  6- تجارة 

الجملة والتجزئة .  7- إدارة وتشغيل المراكز التجارية  .   8- إعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمناطق 

الصناعية .  9- إعداد الدراسات القتصادية والهندسية والتكنولوجيا للمشروعات .

309 - شركه صن ليت لدارة الفنادق شركة سبق قيدها برقم     2120 قيدت فى 16-12-1998 برقم ايداع    

6220 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : انشاء وامتلك و تشغيل 

واستغلل المنشأت الفندقية والقري والمطاعم والملهي السياحية ومراكز الغوص واللعاب المائية والشراعية 

والمراكب بكافة انواعها والستيراد في حدود غرض الشركة , مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت 

السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو 

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

غرضها  في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحق بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية .
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310 - شركه وادي النطرون لمهات الدواجن ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     13322 قيدت فى 

17-04-2005 برقم ايداع    3846 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مزارع 

أمهات الدواجن لنتاج البيض المخصب للتفريخ, وأقامه وتشغيل وتربية أمهات الدواجن لنتاج كتاكيت التسمين, 

والقيام بعمليات تصدير منتجات الشركة.  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.

311 - شركة انترناشيونال سان تورز شركة سبق قيدها برقم     25040 قيدت فى 05-06-2007 برقم ايداع    

10772 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تشغيل وسائل النقل البريه لنقل 

السائحين طبقا لحكام الماده الثانية الفقره )ج( من القانون رقم 38 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 

1983 ولئحتة التنفيذية بحد أدنى 50مقعد باستخدام الليموزين والتوبيسات وفقا للقرار الوزارى رقم 82 لسنة 

2005- تنظيم رحلت سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة و تنفيذ ما يتصل بها 

من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات - بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسيرنقل المتعة وحجز الماكن على 

وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكاله عن شركات الطيران والملحة وشركات النقل الخرى- تشغيل وسائل النقل من 

) برية – بحرية – نهرية ( لنقل السائحين فيما عدا النقل الجوى مع مرعاة احكام القانون واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 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 أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا" لحكام القانون ولئحته التنفيذية

312 - سويس ان للفنادق والمنتجعات المحدودة شركة سبق قيدها برقم     49024 قيدت فى 08-09-2004 برقم 

ايداع    4788 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح فسخ التعاقد بين شركة سويس ان للفنادق 

والمنتجعات السياحية المحدوده والشركة الدولية للمشروعات السياحية والدولية فندق رويجينا

313 - اكرامي صبحي محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     63483 قيدت فى 20-01-2013 برقم ايداع    

1419 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: )أنشطة داخل القانون 72 لسنة 

2017(  1-التنقيب عن الخامات التعدينية و المعادن واستخراجها ول يشمل ذلك محاجر الرمل والزلط  2-اقامة 

وتشغيل مصنع لتقطيع وتجهيز وتشكيل المعادن واجراء اي عمليات صناعية عليها فيما عدا ماورد بقرار رئيس 

مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 والصناعات كثيفة الطاقة.  3-تصميم او تصنيع اللت والمعدات 

الصناعية وخطوط النتاج وادارة التنفيذ او اعادة الهيكلة للمصانع  - اعداد التصميمات الهندسية من معدات 

وخطوط النتاج والمصانع  - اعداد النماذج والقوالب لللت والمنتجات وتصنيعها  - انتاج المعدات وخطوط 

النتاج  4- تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك  -صيانة  ابار البترول 

وتنشيطها  -صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية  -حفر ابار المياه والبار غير العميقه اللزمه لغراض 

البترول  -معالجة السطح من الترسيبات  -الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج  -الخدمات 

المتعلقة بالستكشاف البترولي   )انشطة خارج قانون 72 لسنة 2017(  5-التوريدات العمومية  6-التصنيع لدي 

الغير  7-التصدير  مع التزام الشركة بافراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل لكل نشاط علي حدي مع 

مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها
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314 - شركة بتروليم اوربيت PETROLEUM ORBIT شركة سبق قيدها برقم     94314 قيدت فى 

07-06-2016 برقم ايداع    18285 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غر ض الشركة : 

1ـ تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ونقل وتوصيل الغاز ويشمل ذلك : ـ صيانة ابار 

البترول وتنشيطها ـ صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية ـ حفر ابار المياة والبار غير العميقة اللزمة 

لغراض البترول ـ العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة ـ معالجة السطح من الترسيبات ـ الخدمات 

المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج ـ الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى ـ توريد قطع ومستلزمات 

معدات والت البترول 2ـ اقامة وادارة محطات اسقبال الغاز الطبيعى او اعداده للتوزيع او مد شبكات الغاز من 

مواقع النتاج الى مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت المتخصصة او النابيب 3ـ 

تخزين وبيع وتوريد وتاجير المهمات والوحدات البحرية الزمة لنشاط الستكشاف والصيانة المتنقلة لها 4ـ 

التوريدات العمومية 5ـ  التصدير والتوكيلت التجارية والوساطة التجارية 6ـ المقاولت العامة 7ـ تقديم 

الستشارات الهندسية الخاصة بعمليات الحفر والنتاج وتكرير البترول ومشتقاتة 8ـ عمل الدراسات الجيولوجية 

ودراسة الخزانات الخاصة بالبترول زيت وغاز ـ تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 

121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 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 الخارج 

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

315 - شريف لبيب مدبولي احمد عيد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     97798 قيدت فى 13-10-2016 برقم 

ايداع    31169 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع 

لنتاج الزيتون المخلل و الخضراوات المخللة وتعبئتها و تغليفها و تعبئة وتغليف المواد الغذائية المختلفة وتجهيز 

وتعبئة ملح الطعام

316 - اكسبريس مصر للتجارةEXPRESS EGYPT FOR TRADING شركة سبق قيدها برقم     

99607 قيدت فى 01-12-2016 برقم ايداع    38930 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركه هو :- تجارة وتوزيع السيارات والموتسيكلت والدراجات البخارية والنارية بكافة انواعها – تجارة 

وتوزيع قطع الغيار والكسسوارات والطارات والكاويتش والبطاريات وكابلت السيارات وكل ما يلزم السيارات 

ووسائل النقل – ايجار واستئجار السيارات ) عد التاجير التمويلى والليموزين ( – الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية – التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا – التوريدات العمومية – المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة – اقامة وتشغيل وادارة محطة لتموين السيارات – تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق 

باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

المال والستحواذ والستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية 

المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذية ( - انشاء وإدارة مراكز خدمة وصيانة 

السيارات – ونش انقاذ – نقل السيارات .  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول لعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او الخارج ويجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية .
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317 - الخروج من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة القانون رقم 72 لسنة 2017 شركة 

سبق قيدها برقم     101203 قيدت فى 18-01-2017 برقم ايداع    2322 وفى تاريخ  19-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : )1( الستثمار السياحى من إنشآء وإدارة وإستغلل الفنادق السياحية الثابتة 

والموتيلت والشاليهات والقرى السياحية والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية 

وتجارية وثقافية . )2( التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا  . 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 ولئحته التنفيذية .

323 - أ. ب. م وورلد تريد كوربوريشن شركة مساهمة امريكية شركة سبق قيدها برقم     146467 قيدت فى 

إضافة التعاقد  10-04-2002 برقم ايداع    3807 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1.

المبرم مع الهيئة القومية للبريد المصري Egyptian National Post Organization )ENPO( المؤرخ 

إضافة التعاقد المبرم مع الهيئة العربية للتصنيع – مصنع  31/08/2022وموضوعه خدمات دعم فني للنظام.  2.

إضافة التعاقد المبرم مع  اللكترونيات المؤرخ 28/09/2022 وموضوعه تنفيذ لمشروع بنية معلوماتية.  3.

الشركة العالميه للستشارات ونظم المعلومات )اسيز( ش.م.م المؤرخ 29/09/2022 وموضوعه تنفيذ التصميم, 

إضافة التعاقد المبرم مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية  البناء, الختبار, النشر والدعم الفني.  4.

"إنبي" Engineering for Petroleum and Process Industries ENPPI المؤرخ 12/09/ 2022 

وموضوعه خدمات تطبيق نظام SAP S/4HANA, خدمات دعم فني, خدمات دعم جودة ونقل البيانات.  5.

إضافة التعاقد المبرم مع شركة الكان تيليكوم ALKAN TELECOM المؤرخ 29/09/2022 وموضوعه 

 ALKAN TELECOM إضافة التعاقد المبرم مع شركة الكان تيليكوم تقديم خدمات مساعدة استشارية.  6.

إضافة التعاقد المبرم مع شركة فايبر مصر سيستمز  المؤرخ 29/09/2022 وموضوعه تقديم خدمات الدعم.  7.

إضافة التعاقد المبرم مع الهيئة العربية للتصنيع –  المؤرخ 23/08/2022 وموضوعه تقديم خدمات البرمجيات.  8.

إضافة التعاقد المبرم مع  مصنع اللكترونيات المؤرخ 27/09/2022 وموضوعه توفير خدمات الدعم الفني.  9.

إضافة التعاقد  شركة فايبر مصر سيستمز المؤرخ 15/08/2022 وموضوعه تقديم الخدمات الستشارية.  10.

المبرم مع شركة ROYAL COSMETICS CO. المؤرخ 20/09/2022 وموضوعه تقديم خدمات صيانة.  

إضافة التعاقد المبرم مع شركة مصر للتأمين المؤرخ 06/09/2022 وموضوعه نقل أجهزة وخدمات.   .11

إضافة التعاقد المبرم مع شركة iSky Development المؤرخ 01/08/2022 وموضوعه تقديم  .12

إضافة التعاقد المبرم مع شركة TOPTECH EGYPT ايجيبت المؤرخ  خدمات صيانة.  13.

TOPTECH  إضافة التعاقد المبرم مع شركة 04/07/2022 وموضوعه تقديم خدمات دعم التكنولوجيا.  14.

إضافة التعاقد المبرم مع  EGYPT المؤرخ 04/07/2022 وموضوعه تقديم خدمات دعم التكنولوجيا.  15.

شركة IIC FOR STEEL PLANT MANAGEMENT المؤرخ 19/07/2022 وموضوعه تقديم خدمات 

إضافة التعاقد المبرم مع البنك التجاري الدولي المؤرخ 05/07/2022 وموضوعه تقديم خدمات  الصيانة.  16.

إضافة التعاقد المبرم مع شركة SYS-INTELLIGENT SYSTEMS I المؤرخ  الصيانة.  17.

MANTRAC  إضافة التعاقد المبرم مع شركة 20/07/2022 وموضوعه تقديم خدمات دعم التكنولوجيا.  18.

إضافة التعاقد  DISTRIBUTION المؤرخ 19/09/2022 وموضوعه تقديم خدمات دعم التكنولوجيا.  19.

المبرم مع شركة APTEC EGYPT المؤرخ 29/08/2022 وموضوعه تقديم خدمات دعم التكنولوجيا.  20.

إضافة التعاقد المبرم مع شركة SYS-INTELLIGENT SYSTEMS I المؤرخ 19/09/2022 

وموضوعه تقديم خدمات دعم التكنولوجيا.
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324 - اينسيبشن لتنظيم المعارض و المؤتمرات  Inception شركة سبق قيدها برقم     159452 قيدت فى 

29-12-2020 برقم ايداع    50492 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تنظيم المناسبات و الحفلت العامة و المؤتمرات و المعارض عدا السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده .  تأجير المكاتب الدارية و مساحات العمل المشتركة . الشحن البرى للبضائع . التوريدات 

العمومية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية ؛ و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ـن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات التى تزاول أعمال 

شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج . ويجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون .

325 - روتيكا لمستحضرات التجميل شركة سبق قيدها برقم     166872 قيدت فى 03-06-2021 برقم ايداع    

24572 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : توزيع المكملت الغذائية 

ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية / التصنيع مستحضرات التجميل لدى الغير / التسويق اللكترونى 

عبر النترنت وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

للممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة أن 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 طبقاّ لحكام القانون

326 - روما باكنج ROMA PACKING شركة سبق قيدها برقم     170535 قيدت فى 15-08-2021 برقم 

ايداع    37035 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوريدات العمومية – 

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.

331 - اى سى ان براندينج

I C N BRANDING شركة سبق قيدها برقم     178693 قيدت فى 28-12-2021 برقم ايداع    63726 

وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات التسويقية )فيما عدا ما 

يتعلق باسواق الوراق المالية 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 راس المال ولئحتة التنفيذية ( / تصميم وانتاج البرامج / 

اعمال توصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها / اعمال انتاج وتطوير 

البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها / انتاج المحتوي 

اللكتورني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات وادخال البيانات علي الحاسبات بالوسائل الكترونية / 

انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة
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332 - دي إن أي إس للدراسات والبحوث شركة سبق قيدها برقم     179140 قيدت فى 05-01-2022 برقم 

ايداع    920 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اعداد دراسات الجدوى 

للمشروعات / اعداد البحاث العلمية / التجارة اللكترونية عبر النترنت / التسويق فيما هو مسموح به قانونا  فيما 

عدا التسويق العقاري / اصدار النشرات غير الدورية / إقامة وتشغيل مركز لتدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية 

/ أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها / أعمال تصميم 

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

المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات / إدخال البيانات علي الحسابات وبالوسائل 

اللكترونية / أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحسابات بمختلف أنواعها / إنتاج وتطوير النظم المدمجة 

وتشغيلها والتدريب عليها / إدارة وتأسيس المواقع اللكترونية / إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات فيما عدا 

المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة / إنشاء وإدارة مراكز الستشارات 

والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

333 - مستربيرد لمستحضرات التجميل MR.BEARD شركة سبق قيدها برقم     179872 قيدت فى 

18-01-2022 برقم ايداع    3306 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو :  

/ التجاره العامه والتوزيع لكل ماهو مسموح به قانونا  / بيع مستحضرات التجميل والكريمات والزيوت ومستلزمات 

مستحضرات التجميل ) فيما عدا الدويه (  / تصنيع منتجات  طبيعيه للشعر والبشره لدى الغير   / التوريدات 

العموميه   /حق استغلل العلمات التجاريه ) الفرانشيز (   / التوكيلت التجاريه    / تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه   /تجارة الملبس الجاهزه  / التصنيع لدى 

الغير    / وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسة هذه النشطه 0  ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

334 - بى بى سي بتر بيلد للبناء B B C Better Build For Construction شركة سبق قيدها برقم     

184274 قيدت فى 03-04-2022 برقم ايداع    20951 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامه والمتخصصه والمتكامله / التوريدات العموميه / الستيراد والتصدير 

وتلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ول ينشأ تاسيس الشركه اي حق 

في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمه في مزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ليخل 

باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض / اعداد التصميمات الهندسيه / مقاولت صيانة المبانى / ادارة المشروعات / 

مقاولت اعمال التشييد والبناء وذلك دون الخلل باحكام 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
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INTERVET EGYPT             FOR ANIMAL HEALTH  335 - انترفيت ايجيبت لصحه الحيوان

S.A.E شركة سبق قيدها برقم     7686 قيدت فى 10-10-2001 برقم ايداع    5467 وفى تاريخ  

20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة هو:  تجارة وتوزيع وتسويق وتصدير واستيراد 

الدوية والمستحضرات الطبية والصيدلية ومستحضرات التجميل وإضافات مكونات العلف والمنتجات الكيماوية 

والسمدة والمطهرات والمبيدات الزراعية والحشرية والمواد الخام الخاصة بهم وكافة مستلزمات النتاج الحيواني 

والزراعي.  تجارة وتوزيع وتسويق وتصدير واستيراد العلف والمستحضرات البيولوجية والبيطرية.  القيام 

بأعمال الدعاية والعلن والتدريب وتقديم الستشارات والتطبيقات الفنية والعلمية والمداد بالمعلومات وأعمال 

التجارب اللزمة لغرض الشركة ومرتبطة بها وإعداد البحوث ودراسات الجدوى وتقديم المعونة الفنية في مجال 

نشاط الشركة.  التصدير والستيراد وفقا  للقوانين واللوائح السارية.  التصنيع لدى الغير.  تسجيل واستيراد وبيع 

الدوية واللقاحات والمبيدات البيطرية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية بشرط 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 في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

336 - بقشان مصر للتجارة والستثمار ش م م شركة سبق قيدها برقم     39499 قيدت فى 16-06-2009 برقم 

ايداع    12451 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة  ) فيما 

هو مسموح به قانون ( . التوريدات العمومية. المقاولت العامة المتكاملة و المتخصصة . تصنيع زجاجات بلستيك 

و عبوات بلستيك متنوعه باغطيتها. تجارة الجملة و التجزئة وتوريد معدات المن و السلمة المهنية و الصناعية. 

التصدير. خدمات الشحن ) عدا الشحن الجوي , بري , بحري ( . تجارة و تسويق و توزيع و توريد مواد البناء , 

المعدات و الماكينات و قطع غيارها , الت و الجهزة , السيارات و ادواتها و قطع غيارها, اجهزة التصوير و 

اجهزة التصوير المصغر . تأجير وصيانة المعدات فيما عدا التأجير التمويلي . بيع أجهزة و معدات السلمة و 

التركيب و الصيانة لجهزة المراقبة و الكاميرات و معدات للحماية المدنية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و 

اللوئح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال 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 .

337 - دى . ان . ام لغزل ونسيج وصباغة المنسوجات ش م م شركة سبق قيدها برقم     47999 قيدت فى 

13-09-2010 برقم ايداع    20082 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  

ثانيا  - صناعة الملبس الجاهزة  أول  - الغزل والنسيج والصباغة والتصدير إلى خارج البلد بنسبة %80.  - -

ثالثا  -  من القمشة انتاج المصنع أو المستوردة لتشطيبها وصباغتها , والتصدير لخارج البلد بنسبة %100.  -

استيراد القمشة الخام غير المصبوغة وغير كاملة الصباغة وغير المجهزة لخضاعها لعمليات صناعية , مع 

رابعا  -  اللتزام بنسبة 20% من اجمالي قيمة واردات الشركة السنوية من الخامات بدون مستلزمات النتاج.  -

انتاج الطاقة الكهربائية لستخدامها داخل نطاق المصنع ولغير أغراض البيع.   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.
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338 - توب فروت لتصدير الفواكه )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     53488 قيدت فى 18-08-2011 برقم 

ايداع    15347 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع 

فيماهو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة الفواكه / التوريدات العمومية / المقاولت العمومية / التصدير وعلى 

الخص تصدير الفواكه والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شان تنظيم 

اعمال 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 هذا النشاط 

ويجوز للشركة ان 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 فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 

كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

339 - جى اس ام تليكيوم G.S.M TELECOM )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     70643 قيدت فى 

25-12-2013 برقم ايداع    28151 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 1 

. الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع في كل ماهو مسموح به 

قانونا  2. اقامة وادارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات والحفلت العامة )بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض على حده (  3. اقامة وتشغيل وادارة المطاعم )الثابتة ( لتقديم كافة انواع الماكولت 

والمشروبات الساخنة والبارده فيما عدا المشروبات الكحولية 4. المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة 5. اقامة 

وادارة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتأهيل واعداد الموارد البشرية 6. استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون 

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

حدود الف فدان ( 7. تاجير واستئجار اللت والمعدات والسيارات )فيما عدا التاجير التمويلي (   8. اعمال 

التوصيف والتحليل والتصميم للبرامجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها . اعما انتاج وتطوير 

البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلوماتن اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . انتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره مختلفة من صوت وصورة وبيانات . ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . 

اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها . انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب 

عليها . اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . اقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت 

والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول على ترخيص 

منالجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها . كل ماسبق مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

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 لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة 

ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبية بأعمال 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 القانون ولئحتة التنفيذية .
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340 - البشاير للصناعات الغذائية AL BASHAIER FOR FOOD INDUSTRIES شركة سبق قيدها 

برقم     76146 قيدت فى 02-09-2014 برقم ايداع    20848 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركه : 1_ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان ومنتجات اللبان ومصنعات اللحوم 2_ إقامه 

وتشغيل مجزر الى لتجهيز وذبح الدواجن واللحوم  3_ إقامه وتشغيل ثلجه لحفظ الخضروات والفاكهه والمواد 

الغذائيه وتبريدها وتجميدها 4_ إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع العلف 5_ إقامه وتشغيل محطات حفظ الحاصلت 

الزراعيه وصوامع حفظ الغلل 6_ النقل المبرد والمجمد للبضائع ويشمل ما ذكر اعمال الشحن والتفريغ اللزمه 

لمباشره النشاط 7_ إستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع وإستزراع 

الراضى الممستصلحه فى حدود الف فدان ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر مع مراعاه ما ورد بقرار 

رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 8_ 

تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان او التسمين او اللحوم 9_ تربيه جميع انواع 

الدواجن والطيور سواء ذلك لنتاج السللت أو التفريغ أو إنتاج البيض أو التسمين او اللحوم 10_ إقامه المزارع 

السمكيه وكذا صيد السماك 11_ تصدير جميع منتجات جمهوريه مصر العربيه مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذا النشاط مع إلتزام الشركه إفراد حسابات 

مستقله لكل نشاط على حده مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط إستصدار التراخيص 

اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ,كما 

يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

341 - المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب شركة سبق قيدها برقم     78100 قيدت 

فى 25-11-2014 برقم ايداع    28358 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

. بيع اجهزة التليفون المحمول الجديده والمستعمله بالجمله والتجزئه وبيع خطوط التليفون المحمول وكروت الشحن 

بالجمله والتجزئه " وبيع اكسسوارات التليفون المحمول .2 . تحصيل الفواتير 3. بيع اجهزة التكييف والجهزه 

الكهرابائيه واللكترونيه والصيانه المتنقله لها  4. استيراد وتجارة السيارات بكافة انواعها والصيانه المتنقله لها  5. 

توريدات العموميه والتوزيع لكل ما هو مسموح به قانونيا  6. المقاولت العامه 7. استصلح واستزراع الراضى 

)اكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان ( 8. الستيراد والتصديروالتوكيلت التجاريه 9. تجارة الحبوب 

الغلل 10. تجارة الزيوت بكافة انواعها 11.  بيع اجهزة الكسسوارات ومستلزمات الحاسب اللى بمختلف 

انواعها12. ادارة المشروعات 13. اقامة التشغيل مراكز التدريب وتنمية الموارد البشريه 14. تقديم الستشارات 

فى كافة المجالت على الخص فى مجال ادارة العمال فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا 

الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبة زيادة رئس المال والستحواز وكذا 

الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطة الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليها فى 

الماده )27( من قانون سوق رئس المال ولئحته التنفيذيه 15. استيراد مكونات اجهزة تليفون محمول وتابلبت 

بغرض التجميع والتصنيع لدى الغير 16. استيراد مكونات اجهزة الكترونيه بغرض التجميع والتصنيع لدى الغير 

17. توريد وتركيب وتشغيل وصيانه محطات توليد كهرباء من الطاقه المتجدده. 18. خدمة عملء ومبيعات 19. 

عرض مصنفات سمعيه وبصريه عن طريق الفلشه ميمورى 20. توصيل وتخزين للغير 21. خدمات نقل وشحن 

البضائع .

342 - رونيسكا نيوتريشن للصناعة و التجارة العامة Ronesca Nutrition  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

79688 قيدت فى 26-01-2015 برقم ايداع    2117 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحلويات والشيكولتة / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية / 

الستثمار والتطوير العقارى / النقل البرى والبحرى للبضائع / التخليص الجمركى / النقل المبرد او المجمد للبضائع 

والثلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو 

تجميدها / شراء وبيع وتقسيم الراضى / الوساطة التجارية / اقامة وادارة المخازن عدا مخازم الكيماويات الخطيرة 

/ التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008
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343 - الرفيق للطاقه البديلة شركة سبق قيدها برقم     88240 قيدت فى 26-11-2015 برقم ايداع    33970 

وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : )1( توريد وتركيب معدات وماكينات 

الوقود الحيوي وماكينات تدوير المخلفات ومنظمات التدفئة الحيوية ولعات الوقود الجاف واللواح والطباء 

والخطايا الشمسية وتربينات وطواحين الهواء ومعدات البيوايثانول والثنين والبيوجاز )2( تجارة الفحم وكبسولت 

الخشاب  بكافة انواعها وأشكاله ونشكره الخشاب بكافة انواعها واشكالها )3( التوريدات العمومية )4( الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكاله التجارية ول ينشي  تاسيس الشركة اي حق في مزاولة 

غرضها ال بعد التراخيص اللزمة  لمحاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض )5( اقامة وتشغيل مصنع لجمع وتدوير الزيوت  الغير خطره وتصريفها وتدوير مخلفات الخشاب  

والمخلفات  الزراعية وإنتاج الكومبوست وإقامة وتشغيل مصنع لنتاج الكبسولت الخشبية المضغوطة وبديل الفحم 

وإنتاج  البايوديزل  بكافة انواعها وتصنيع  وحدات البايوجاز  وتجميع وتركيب محطات فرز القمامة وتدوير 

المخلفات الصلبة ومعدات وتدوير النفايات والمخلفات الصلبة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي 

وجه  من الوجوه مع الشركات وغيرها  التي تحاول 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

344 - أيجى دنيم   EG DENIM شركة سبق قيدها برقم     121745 قيدت فى 03-06-2018 برقم ايداع    

24559 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1 انشطه )داخل( قانون 72  1  اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزه .  2 استصلح واستزراع الراضى البور أو الصحراويه .   3  أعمال التوصيف 

والتحقيل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  4 تجاره الجمله والتجزئه داخل 

المناطق العمرانيه الجديده .  1 انشطه )خارج( قانون 72  1 التصدير والتوكيلت التجاريه .                        

2 التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا                         مع إقرار حسابات مستقله لكل نشاط على 

حدى , ومع مراعاة القانون رقم 12 لسنه 1982 بشأن تنظيم اعمال الوكاله التجاريه   ومع مراعاةأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون 

لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد 

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

بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

345 - يونيتد فوود ستف باكينج جروب UNITED FOOD STUFF PACKING GROUP شركة سبق 

قيدها برقم     134754 قيدت فى 28-04-2019 برقم ايداع    19332 وفى تاريخ  20-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح -اقامه وتشغيل مصنع لتعبئه وتغليف المنتجات الغذائيه .  -التصدير.  -التجاره و التوزيع .  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح 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 في الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها ان تندمج 

فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

346 - المهارات المتعددة )مهاركو ( شركة سبق قيدها برقم     136954 قيدت فى 03-07-2019 برقم ايداع    

27486 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : المقاولت العامة . تشطيبات 

وديكورات . توريدات عمومية . تجارة عامة
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347 - رولند فارما Rowland Pharma ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     137301 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    28913 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد 

البشرية   ـ إدارة الصيدليات./إعداد البحاث العلمية./التصدير  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية ويشرط مدار التراخيص اللزمة لمباشرة هذ النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي ق كما وز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبة تعاونها على تحقيق غرضها في لحكام القانون

348 - جلوسي بيرد لتجارة وتوريد الحقائب Glossy Bird شركة سبق قيدها برقم     146516 قيدت فى 

06-02-2020 برقم ايداع    5735 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

الستيراد والتصدير / توريد الحقائب الجلدية / تجارة الجملة والتجزئة الحقائب الجلدية بكافة انواعها بالمناطق 

النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فاللتزام بموافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما 

ورد بقرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة 2007 ومرعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 

2008 وذلك دون الخلل بالحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او الخارج , كما يجوز لها أن تندمج مع شركة 

اخري او أن تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كلة طبقا لحكام القانون

349 - شركةبرج العرب للدائن والعمال المعدنية شركة سبق قيدها برقم     147696 قيدت فى 2020-02-27 

برقم ايداع    9656 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركة هو :-  • 

انشطة من داخل ق 72 لسنه 2017 :  • اقامة وتشغيل مصنع للدائن من تغطية بالعات الصرف الصحى وخزانات 

المياة من مادة P.R.G  • اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وسبك المعادن   وذلك دون االخالل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة   لممارسة هذة االنشطة .  أنشطة من خارج ق 

72 لسنه 2017 - :  • االستيراد والتصدير   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 

121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  التجارية , وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص االزمة لمزاولة غرضها من الجهات  المختصة وبما ال يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى 

تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى  مصر او الخارج , كما يجوز بها ان 

تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون .

350 - البريق تريدينجAL BAREEQ TRADING شركة سبق قيدها برقم     149671 قيدت فى 

14-06-2020 برقم ايداع    17027 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية / جمع ونقل المخلفات الخطرة والغير 

خطرة  الصلبة والسائلة   من مصادر تولدها بجميع محافظات الجمهورية للتخلص المن منها فى الماكن المخصصة 

والمعتمدة والحاصلة على موافقة البيئة واعادة تدوير البلستيك والمخلفات فى احدى المناطق الصناعية فيما عدا 

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

ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة بان تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمل 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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351 - رياض القاهرة للستثمار التجاري شركة سبق قيدها برقم     150514 قيدت فى 05-07-2020 برقم 

ايداع    19682 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:الستثمار والتطوير 

العقاري /التسويق العقاري /المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة./التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا./التوريدات العمومية /الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية , ول ينشئ 

تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها أل بعد الحصول علي 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 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 أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

352 - جمال بهنسى وتهانى السيد شركة سبق قيدها برقم     152589 قيدت فى 23-08-2020 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العطور  26629 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و فرز وتعبئة  ومستحضرات التجميل و منتجات العناية بالبشرية و الشعر .  •

تصنيع زيتون مخلل  وتغليف وحفظ وتبريد وتجميد الخضراوات والفاكهة وكافة المواد المواد الغذائية   •

تصنيع البطاطس النصف مقلية .  • اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع توابل وبهارات مجهزة  والمخللت بانواعها .  •

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

اللزمة لمباشرة نشاطها

353 - حورية – معمار - HO - MIMAR شركة سبق قيدها برقم     153632 قيدت فى 09-09-2020 برقم 

ايداع    30351 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  المقاولت العامة 

والمتخصصة.  تقديم الستشارات الهندسية.  اعداد التصميمات المعمارية.  مقاولت أعمال المباني والنشاءات 

والساسات والديكورات والعمال الكهرو ميكانيكية والمعدنية.  تصميم وتنفيذ الوجهات المعمارية.  مقاولت 

تجهيزات المنشآت والمباني والمصانع والمستشفيات والفنادق.  توريد وتركيب وصيانة المصاعد والسللم 

المتحركة.  توريد وتركيب وصيانة أجهزة التكييف والتكييفات المركزية.

354 - مشيل ثابت توفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     160334 قيدت فى 18-01-2021 برقم ايداع    

2274 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الملبس الطبيه . توريدات عمومية . وعلى الشركة افراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة 

. مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه 

لمباشرة نشاطها .

355 - شرمب كينج دوم للمطاعم Shrmp king Dom شركة سبق قيدها برقم     173248 قيدت فى 

29-09-2021 برقم ايداع    45708 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم الثابتة والكافتيريات لتقديم أنواع المشروبان ) عدا الكحولية ( و تقديم جميع أنواع 

المأكولت والتيك أواي وعرض مصنفات سمعية ومرئية في المطاعم وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه 

من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيه بأعمالها التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج كما يجز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك كله طبقا 

لحكام القانون .

356 - ماجيك لتعبئة وتغليف المواد الغذائيةMagic شركة سبق قيدها برقم     173429 قيدت فى 

04-10-2021 برقم ايداع    46329 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

اقامه وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية . توزيع المواد الغذائية . التصدير . وذالك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح  والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه. ويجوز للشركه 

ان 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 ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذالك طبقا لحكام 

القانون .
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357 - أم أف تكنولوجى للبرمجة والتوصيف MF Technology شركة سبق قيدها برقم     184795 قيدت فى 

14-04-2022 برقم ايداع    23594 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة .  

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها . اعمال تصميم 

وانتاج البرامج  والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج 

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

اللكترونية اعمال التوصيف و التصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . تنظيم المؤتمرات والمعارض والحفلت 

والفراح و اجتماعات رجال العمال بمختلف انواعها وتوصيل الطلبات ) مع استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حدى ( ذلك 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 

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

أوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

358 - نوكس مصر للحلول اللكترونية Nocks Egypt For digitalization شركة سبق قيدها برقم     

186575 قيدت فى 15-05-2022 برقم ايداع    28260 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف 

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

وتشغيلها والتدريب عليها . إنتاج المحتوي اللكتروني بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات . تصميم 

المواقع اللكترونية . التسويق العقاري .  التسويق عبر النترنت . متجر إلكتروني . دعاية وإعلن . وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة 

. ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه من الشركات وغيرها التي تزاول اعمال  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 .

359 - دودز للدعاية والعلن Dudes Advertising شركة سبق قيدها برقم     188663 قيدت فى 

15-06-2022 برقم ايداع    38065 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:  الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية اقامة وتنظيم المعارض و المؤتمرات والندوات 

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة إقامة وتنظيم الحفلت العامة طباعة مواد الدعاية 

والعلن لدى الغير تقديم الستشارات التسويقية فيما عد كل ما يتعلق بأسواق الوراق المالية و الستشارات 

القانونية و الستشارات 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 المال ولئحته التنفيذية التوريدات العمومية التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح بة قانونا 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
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360 - ايتوس للخدمات البيئية شركة سبق قيدها برقم     192279 قيدت فى 30-08-2022 برقم ايداع    

54834 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوريدات العمومية / الصيانة 

الداخلية والخارجية للمنشأت / ادارة وتشغيل المطاعم الثابتة والمتحركة ) العائمة ( والكافتريات لتقديم جميع أنواع 

المشروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواي / تقديم خدمات النظافة أبادة الحشرات 

للمبانى والمنشأت / القيام بأعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين ) اللند سكيب( وذلك 

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

النشطة / توريد و تركيب و تشغيل محطات وأنظمة وخليا الطاقة الشمسية وتقديم خدمات الصيانه المتنقلة لها مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003 وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لهذه النشطة / توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الحاسبات 

وشبكاتها بمختلف أنواعها وتصميم وانتاج البرمجيات والتطبيقات بكافة انواعها والتدريب عليها ويجوز للشركة أن 

تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى 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

361 - الماسه للتاجير ومعالجه المياه شركة سبق قيدها برقم     1865 قيدت فى 12-11-1998 برقم ايداع    

5416 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1( بيع وتوزيع المياه الطبيعية 

المعبأة فى عبوات عائلية سعة 10 لتر وحتى 21 لتر والمعبأة فى عبوات بلستيك 2( بيع وتوزيع أجهزة تبريد 

وتسخين المياه بكافة أنواعها 3( صناعة العبوات اللزمة لتعبئة المياه 4( أعمال التشغيل وخدمات التشغيل 

والصيانة والخدمات ما بعد البيع والتدريب مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة بممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمل شبيه 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

362 - الرعاية لنتاج مهمات المستشفيات والفنادق )كير( شركة سبق قيدها برقم     4680 قيدت فى 

17-08-2003 برقم ايداع    906 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  

تصنيع و حياكة الزى المهنى لموظفى و عملء المستشفيات و الفنادق و مراكز التجميل و مراكز العيادات الطبيه و 

مراكز الشعه و تصنيع و حياكة جميع المفروشات الخاصه بغرف المستشفيات و الفنادق و مراكز التجميل و 

مراكز العيادات الطبيه و مراكز الشعة ,وتصنيع و حياكة الجزاء الواقيه للطباء و الممرضات و المرضى مثل )

غطاء  الراس و الكمامه والمريلة والجاون(,وتصنيع وحياكة الحقائب الخاصه بالتسوق والسفر)جميع المنتجات 

تصنع من خام نسيجى و غير نسيجى (- وتصنيع و تجميع الكراسى الخاصة بذو الحتياجات الخاصة و المعاقين )

بجميع انواعها الثابت و المتحرك يدوى و كهربائى (- وتصنيع و تجميع السرة الخاصة بالمستشفيات بنوعيها )

اليدوى و الكهربائى(- و تصنيع و تجميع اجهزة لحام اكياس التعقيم للعيادات و المستشفيات - وتجارة وتوريد جميع 

المستلزمات الطبيه )محلى و مستورد( وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

363 - شركة الفتح للمنظفات عاطف فتحي محمود ابراهيم وشريكية شركة سبق قيدها برقم     6037 قيدت فى 

06-03-2002 برقم ايداع    202 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح نشاط الشركة هو :-   

- اقامة وتشغيل مصنع لنتاج المنظفات ) سلفونيك وفنيك  وصابون سائل  (   -تجارة المنظفات بجميع انواعها 

وذلك مع اللتزام بافراد حسابات  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  •

مالية مستقلة  لكل نشاط علي حده .

379 - فرونتيرز الدولية لدارةالمشروعات Frontiers International ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

160243 قيدت فى 14-01-2021 برقم ايداع    2039 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : ادارة المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية / اقامة وتشغيل مركز لتدريب وتأهيل وتنمية الموارد 

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

لممارسة هذه النشطة
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364 - شركة مصانع حلويات الرشيدى الميزان شركة سبق قيدها برقم     24925 قيدت فى 31-05-2007 برقم 

ايداع    10380 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1- إنتاج وتعبئة وتجارة وتوزيع السلع 

الغذائية وأهمها على وجة الخصوص الحلوى  الطحينية بحميع أشكالها وعبواتها – الطحينة بجميع عبواتها 

وأشكالها –الحلوى الشرقية  الحلويات والشيكولتة –البسكوتات والعجائن ولها فى سبيل ذلك إستيراد المنتجات  

والمواد واللت والخامات اللزمة لهذة الصناعة والصناعات المكملة لها وللشركة الحق فى تسويق منتجاتها 

بالداخل عن طريق منافذ توزيع وكذلك تصديرها للخارج.  2-تقديم دراسات الجدوى والشراف الستشارى الفنى 

فى مجال هذة الصناعة فى الداخل والخارج.  3- تنتج الخامات اللزمة لهذة الصناعة او تنتج اللت وقطع 

الغيارالزمة لها.  4- تعبئة وتوزيع وتصدير السمسم بكافة انواعة.  5- إنتاج وتصنيع وتوزيع المربى بكافة 

أنواعها وأشكالها وأحجامها وتصديرها وإستيراد كافة الخامات والمواد واللت اللزمة لهذة الصناعة والصناعات 

المكملة لها.  6- إنتاج وتوزيع وتعبئة الصلصة بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها وتصديرها وإستيراد كافة الخامات 

والمواد واللت اللزمة لهذة الصناعة والصناعات المكملة لها.  7 - تصدير كافة السلع الغذائية.  8- تعبئة وتوزيع 

وتجارة العسل السود والبيض بكافة أنواعة وأشكالة وأحجامة وتصديرة وإستيراد كافة الخامات و المواد واللت 

اللزمة لهذة الصناعة والصناعات المكملة لها.  9- تجارة وتعبئة وتوزيع وبيع وتسويق الرز.  10- إنتاج وتوزيع 

وتعبئة وبيع صلصه المكرونه وصلصه البيتزا وكريمه الشيكولته بالبندق) كريميتا (.  11 - تعبئة وتوزيع وتجارة 

وتسويق وبيع  البقوليات والتوابل بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها وتصديرها  12- اقامه وتشغيل مصنع لنتاج 

وتعبئة وتوزيع وتجارة وتسويق المشروبات والعصائر والمركزات المختلفه بكافه الحجام والشكال والعبوات ) 

الزجاجية- البلستيكيه- الكرتونية –الصفيح ( وغيرها  13- التشغيل لحساب الغير وتاجير خطوط انتاج ومكاتب 

اداريه وغيرها  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها  التى 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى  الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحتة التنفيذية مع مراعاة 

إستصدار التراخيص اللزمة ومراعاة القوانين  واللوائح السارية.

365 - الوميل مصر للتجارة و الصناعه شركة سبق قيدها برقم     25064 قيدت فى 06-06-2007 برقم ايداع    

10920 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض  الشركة : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

قطاعات اللومنيوم واكسسوراتة بكافة اشكالهم وانواعهم )فيما عدا تصنيع اللومنيوم ( طلء ومعالجة قطاعات 

اللومنيوم ودهانات اللومنيوم ) بمادة اللكتروستاتيك ( التجارة والستيراد والتصدير . التوريدات . طلء ومعالجة 

قطاعات اللومنيوم ودهانات اللومنيوم لدى الغير . النقل البرى للبضائع
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366 - شركة الهلى للتسويق العقارى والستشارات "استس " شركة سبق قيدها برقم     32565 قيدت فى 

25-12-1997 برقم ايداع    7084 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  

القيام بجميع عمليات التسويق و الستثمار و التنمية بمصر أو الخارج وذلك بالمجالت العقارية و العمرانية و 

السياحية و التى تتمثل فى :   الراضى الزراعية – و الراضى الفضاء – سواء مؤهلة أو غير مؤهلة  لعمليات 

الستغلل الحضرى  المشاريع السياحية من فنادق وقرى ومنتجعات سياحية – والمشيدات المعمارية المهيئة 

للستخدامات المختلفة من سكنية و إدارية وخدمية وصناعية وسياحية وغير ذلك ويدخل فى مضمون ما تقدم 

المكونات العقارية المختلفة داخل الحيز العمرانى للمدن و المجتمعات العمرانية الجديدةى وذلك فى مجموعه وفقا  

للمجالت الواردة فى القانون.  وللشركة على الخص القيام بالعمال التية:   عمليات التسويق من شراء وبيع 

لحساب الشركة أو الغير فى كافة المجالت المشار إليها بعاليه   الستثمار العقارى و العمرانى فى كافة مجالته و 

أشكاله.  إقامة المشروعات السكانية و الدارية وكذلك الخدمية التى تتمثل أساسا  فى السواق  الجراجات كذلك 

إقامة المسارح ودور السينما بهدف التأجير أو البيع وغير ذلك سواء بهدف الستغلل أو البيع   تمليك وتأجير و 

إدارة وصيانة المبانى التى تقيمها الشركة أو الغير.  القيام بأعمال الستيراد للستخدام الخاص بالشركة فقط ودون 

التجار.  إدارة الموارد و الحوافظ العقارية المملوكة للشركة أو لحساب الغير.  و للشركة فى سبيل مزاولة نشاطها 

القيام بكافة العمال و الخذ بكافة الساليب و الوسائل المحققة لهدافها وعلى الخص تقديم كافة الستشارات و 

القيام بكافة الدراسات القتصادية و المالية و الهندسية المتعلقة بمشروعاتها أو مشروعات الغير  أعمال الدعاية و 

العلن للمشروعات العقارية فى كافة المجالت   تقديم خدمات متكاملة للقائمين للستثمار العقارى والعاملين فى 

مجالته ويدخل فى هذ المضمون :توفير كافة المعلومات عن السوق العقارى  تقويم الصول والمشاريع  العقارية  

تحقيق سلمة الملكيات العقارية – إتمام الجراءات القانونية  المتعلقة بعمليات تسجيل الملكيات العقارية ورهنها 

وغير ذلك  من نوعيات التصرفات  اقتراح اساليب التمويل الموائمة والتصال بالمؤسسات المالية لتوفير التمويل 

اللزم لعمليات الستثمار العقارى.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطةويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك  أو تتعاون بأى وجه من 

الوجوه مع الوزارات والهيئات والمحافظات والمحليات والشركات بمختلف أنواعها وخاصة شركات المقاولت 

والسكان 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.

367 - شركة النول ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     34448 قيدت فى 31-08-2008 برقم ايداع    19089 

وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجاره الجملة والتجزئة وتجارة الملبس 

الجاهزة والمصنوعات القطنية والخشبية والمصنوعات التذكارية والزجاجية والتحف النحاسية المصنعة

385 - اكسيلى سوليوشنز شركة سبق قيدها برقم     199737 قيدت فى 08-12-2022 برقم ايداع    13671 

وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

اعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم  البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  •

التجاره اللكترونيه  التسويق الليكتروني عبر النترنت .  • المعلومات اللكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها .  •

عبر النترنت .  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 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 .

456 - شركة ريفر جرين للتطوير العقاري         River Green شركة سبق قيدها برقم     163964 قيدت 

فى 24-03-2021 برقم ايداع    14318 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: بيع وتأجير الراضي الفضاء و الراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية 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 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
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457 - شلتر جروب للستثمار و التنمية            Shelter Investment Group شركة سبق قيدها برقم     

166206 قيدت فى 19-05-2021 برقم ايداع    22164 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط 

التجارة  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية.  3. ليصبح غرض الشركة : 1. المقاولت العامة   2.

اعداد النماذج والرسوم والستمبات  التوريدات العمومية.  5. العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.  4.

اعداد وتصميم نماذج ورسوم المشغولت الذهبية والمجوهرات وتصنيعها لدى  الصناعية وتصنيعها لدى الغير.   6.

تقديم الستشارات في مجال التسويق والستثمار والتنمية العقارية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق  الغير.  7.

المالية وكذا 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 

إدارة وتجهيز واستئجار مخازن ومستودعات  في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(.   8.

تجارة وتوريد وتسويق الدوية ومستحضرات التجميل  الدوية فيما عدا المواد الكيماوية الخطرة.  9.

تجارة وتسويق الجهزة الطبية والتعويضية والهواتف  والمستلزمات الطبية واستيراد وتصدير الدوية.  10.

المتحركة ولوازمها وقطع غيار الجهزة الليكترونية والجهزة السمعية والمرئية وأجهزة التسجيل ولوازمها 

إدارة وتشغيل القرى  الشراف على تنفيذ المشروعات.  12. والسيارات وقطع غيارها وكماليات السيارات.   11.

السياحية والفنادق)الثابتة( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والنشطة المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية 

استصلح واستزراع الراضي البور او  وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية.  13. النقل البحري للبضائع.  14.

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.  16. الصحراوية ومنها:  15.

استزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

تربية جميع انواع  والستزراع, وان تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.  17.

تربية جميع أنواع الدواجن  الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم.  18.

إقامة وتشغيل  والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم.  19.

تجارة وتوريد وتوزيع وتسويق  تجارة المواد الغذائية.  22. الشحن الجوي.  21. المزارع السمكية.   20.

تجارة وتوريد وتوزيع وتسويق المراتب والمفروشات  الملبس الجاهزة بكافة أنواعها وتصنيعها لدى الغير.  23.

التوكيلت  والثاث المنزلي والجهزة الكهربائية والليكترونية المنزلية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.   24.

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها,  الملحية.   25.

واعمال تطوير وإنتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الليكترونية وتشغيلها والتدريب 

عليها.  26. وانتاج المحتوى الليكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.  27. وادخال البيانات 

على الحاسبات بالوسائل الليكترونية.  28. واعمال التوصيف والتحليل والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها.  29. وإنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   30. واعمال التوصيف والتصميم 

لشبكات نقل وتداول المعلومات والبيانات.  31. وإقامة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات 

وانشاء  المكتوبة وتقديم الخدمات القيمة المضافة وخدمات النترنت بعد الحصول على الترخيص اللزم.  32.

وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية وانشاء وإدارة مراكز تدريب اعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات والمناطق التكنولوجية.   33. وانشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت 

المعلومات والتصالت وتقديم خدمات التحصيل الليكتروني وانشاء وبيع برامج التحصيل الليكتروني لتحصيل 

إقامة وتشغيل مركز اتصالت )كول سنتر( وبيع كروت الخصم.   الفواتير لحساب الشركة او لحساب الغير.  34.

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أجهزة  تصميم واعداد البرامج الخاصة بالنسان اللي )الروبوت(.  36. .35

وأنظمة التحكم الليكتروني والتطبيقات الليكترونية المتنوعة وتطبيقات التحكم عن بشعد للتطبيقات المتنوعة 

وللتطبيقات المتنوعة في الصناعة.  37. تقديم الخدمات اللوجيستية, وانشاء البرامج والتطبيقات الليكترونية 

المستخدمة من خلل أجهزة الحاسوب او الهواتف المحمولة وتقديم الدعم الفني واعمال الصيانة واعمال الصيانة 

انشاء محتويات التسويق الليكتروني المرئي والمسموح والثابت والمتحرك لصالح الشركة  عن بشعد.   38.

تقديم الستشارات الليكترونية والدعم الفني للبرامج الليكترونية وتطبيقات الهواتف  ولحساب الغير.   39.

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات  المحمولة وتطويرها وتقديم اعمال الصيانة لها.   40.

العمومية وعلى الخص استيراد السجائر اللكترونية والشيشة اللكترونية والمحلول والسائل اللكتروني 

ومستلزماتها من )بطارية, ملف التسخين coil الفتيلة, خزان محلول الخرطوش او العلبة(.  41. استيراد التبغ 

إدارة وتشغيل وتنظيم المعارض والحفلت والمؤتمرات والحداث  المسخن وملحقاته وأجهزة تسخين التبغ.  42.

تصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات وسبل الربط, لبيع  العامة والخاصة والحداث الترفيهية.  43.
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تذاكر المناسبات بمختلف أنواعها.   44. تقديم الخدمات اللوجستية بصفة عامة لي وللغير, وتشمل )شحن - تفريغ - 

الشحن والنقل البري الداخلي والدولي  تخزين - تبريد - تخليص جمركي - شحن جوي وشحن بحري(.  45.

التجارة الكترونية والتوريد والتوزيع والتسويق فيما هو مسموح به قانونا. تلتزم الشركة بأحكام  للبضائع.  46.

القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة 

التجارية, ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة اغراضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه 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.

368 - شنيدر الكتريك مصر ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     36709 قيدت فى 20-01-2009 برقم ايداع    

1250 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تجميع وتصنيع المنتجات 

والمعدات الكهربائية واللكترونية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وتقديم خدمات الصيانة اللزمة لها 

وتدريب الكوادر الفنية لعملء الشركة وصيانة المعدات والتدريب علي التشغيل والصيانة وإحلل وتجديد المعدات 

والمحطات وتوصيل المعلومات الفنية الحديثة لعملء الشركة وعمل الدراسات اللزمة في مجال انتاج المعدات 

الكهربائية المتعلقة بالشركة وتجميع وتصنيع مفاتيح ومخارج لقم وبرايز وأوجه شاسيهات ومأخذ كهربائية )قوابس 

ومقابس( وعلب توصيل ومستلزماتها لستخدامات النارة والقوى والتصالت والصوت والصورة وانتاج وتطوير 

وتشغيل النظم المدمجة والبرمجيات وقواعد البيانات بمختلف انواعها والتدريب عليها وتصميم وانتاج برامج 

وانظمة الحاسبات اللية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها والقيام بكافة اعمال المقاولت 

المرتبطة بنشاط الشركة والدخول في المناقصات والتوريدات والتركيبات والشراف على بدء التشغيل لمنتجاتها 

وغيرها من المنتجات بما فيها اجهزة الحاسب اللى وانظمة التحكم وانظمة الطاقة الجديدة والمتجددة ونظم ترشيد 

استهلك الطاقة واحلل وتجديد المعدات والمحطات وتوفير قطع الغيار اللزمة لها / اقامة وتشغيل مركز لعداد 

وتدريب وتنمية الموارد البشرية وتدريب الكوادر الفنية لعملء الشركة ولغير عملء الشركة على منتجات الشركة, 

وتقديم 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 المال ولئحته التنفيذية( / تقديم الدراسات الهندسية لتحديث ورفع 

كفاءة المعدات مع مراعاة السلمة المهنية / اعمال التوصيف والتحليل والتصميم لبرمجيات وقواعد البيانات وعلى 

الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

369 - الشركه المصريه للعلف والزيوت والصابون شركة سبق قيدها برقم     40391 قيدت فى 

26-08-2003 برقم ايداع    1387 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

اقامة وتشغيل وتصنيع1. زيت طعام مكرر ) زيت بذرة القطن( 2. كسب بذرة قطن )مستخلص( 3. صابون خام)

سوب ستوك( 4. زيت طعام مكرر ) صويا( 5. كسب صويا6. التشغيل والتصنيع لحساب الشركة ولحساب الغير . 

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالى خاص بكل نشاط على حدة

370 - الحصاد للتجارة العامه  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     71607 قيدت فى 10-02-2014 برقم ايداع    

3322 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ليصبح على النحو التالي:   1/ 

التصدير والتوكيلت التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع فى كل ما هو مسموح به قانونا.  2/ 

تصنيع القطان والجلود لدى الغير.  3/ المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس 

اقامة  الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008.  4/

وادارة المطاعم والكافتريات والكافيهات.  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 الشركات وغيرها التي 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 القانون ولئحته 

التنفيذية.
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371 - ايهاب صلح الدين محمد سعد و شريكته شركة سبق قيدها برقم     73297 قيدت فى 2014-04-17 

برقم ايداع    9561 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-  استصلح وتجهيز 

الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع واستزراع واستزراع الراضى المستصلحة ويشترط ان 

تكون الراضى مخصصة لغراض الستصلح واستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق 

الغمر وذلك لكثر من الف فدان واقل من عشرين الف فدان.  والتطوير العقارى والستثمار العقارى تجارة الجملة 

والتجزئة و مقاولت عامة وتخصيصية وانتاج حيوانات بأنواعها وانتاج دواجن بأنواعها.

372 - ديتكو للهندسة و التجارة Detco Engineering & Trade )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

73759 قيدت فى 12-05-2014 برقم ايداع    11294 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركه : تقديم الستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية غير الوراق المالية 

لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة )27( من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية( . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . 

نشاط الصناعات الغذائية فى مجال صناعة وتعبئة المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة والصلصة والكاتشب 

والمربى والمايونيز والمستردة والصوصات واللحوم وتجميدها وتبريدها وتخزينها وصناعة وتعبئة العصائر 

ومنتجات اللبان وإنشاء الثلجات والتخزين الجاف والتبريد والتجميد وتعبئة البقول والسكر والتوابل والدقيق 

والرز ومحسنات الكيك وبكينج بودر والفانيليا والجلى البودينج وصناعة وتعبئة المكرونة وصناعة وتغليف 

الحلويات والشكولته وصناعة البسكويت والكيك والمخبوزات . التصنيع للغير والتصنيع لدى الغير والتوزيع . 

ادارة الفنادق والمطاعم وتقديم المأكولت والوجبات الجاهزة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . مــع مراعــاة أحكــام القــوانين واللــوائح 

والقــرارات الــسارية وبــشرط استــصدار التــراخيص اللزمــة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة أن تكون 

لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجـوه مـع الـشركات وغيرهـا التـي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج, كمـا يجـوز لهـا أن تنـدمج فـي الهيئـات الـسالفة أو تـشتريها 

أو تلحقهـا بهـا وذلـك طبقـا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

373 - محمد ماهر رضا الشعار و شريكه شركة سبق قيدها برقم     75050 قيدت فى 07-07-2014 برقم 

ايداع    16307 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الجوارب و الملبس الجاهزه و تجهيز و طباعة القمشه و النسيج الدائرى صباغة الخيوط و التصنيع للغير 

. تجارة الجمله و التجزئة للملبس الجاهزة و الجوارب بجميع أشكالها و انواعها . تصنيع )ملبس جاهزة "ملبس 

داخلية"( لدى الغير . التصدير. على أن تلتزم الشركة بأفراد حسابات مستقلة و مركز مالى مستقل لكل نشاط على 

حدا . مع مرعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الزمه 

لمباشرة نشاطها.

374 - روبور للخدمات الصناعية  ROBUR Industry Service )LLC( شركة سبق قيدها برقم     

93207 قيدت فى 04-05-2016 برقم ايداع    14352 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة / مقاولت تركيب خطوط النتاج / التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / اعداد دراسات الجدوي للمشروعات / اعداد التصميمات الهندسية / تقديم 

الستشارات في مجال الهندسة ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

لنشطه الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال 

ولئحته التنفيذية ( / العمل في مجال التصدير وتلتزم الشركة بأحكام قانون 118 لسنه 1975 بشأن سجل 

المصدرين 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 الخارج, كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية
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375 - الشركه الدوليه لصناعه البن كافيه نجار شركة سبق قيدها برقم     107914 قيدت فى 1996-07-22 

برقم ايداع    7252 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة1 التصنيع والتوزيع 

لكافة المواد الغذائية علي وجه الخصوص البن بجميع أنواعه وتعبئته  وتغليفه وتوزيعه جملة وقطاعي.2 استيراد 

كافة الخامات واللت والماكينات اللزمة للستخدام الخاص بالشركة فقط دون التجار3 التصدير .4 التجارة 

العامة والتوريدات والتوزيع.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.

376 - المرايا للثقافة و الفنون شركة سبق قيدها برقم     137872 قيدت فى 28-07-2019 برقم ايداع    

31260 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انتاج محتوى الكتروني بكافة 

صورة . انشاء وادارة موقع الكتروني . الدعاية والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤه والمرئية .  النتاج 

الفني والتوزيع وبيع وعرض الفلم السينمائية والتلفزيونية والفيديو والمسرحيات والمسلسلت الذاعية 

والتلفزيونية والغاني والبرامج سواء سمعية أو مرئية وكافة العمال الفنية من )تصوير - صوت ميكساج - 

دوبلج - مونتاج - تحميض نيجاتيف - تصحيح الوان ( . ادارة وتشغيل وتجهيز استديوهات التصوير وتأجيرها 

وإستاجارها اماكن التصوير ودور العرض . ادارة وتشغيل وإدارة دور العرض السينمائي . شراء وبيع وتأجير 

واستئجار كافة معدات التصوير والضاءة فيما عدا التاجير التمويلي .) كل ما سبق فيما عدا تملك الستديوهات 

البث الذاعي ( . إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لكل معرض علي حده . شراء وبيع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالنشاط . تقديم الستشارات فيما عادا 

ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

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

المالية المنصوص عليها في المادة رقم 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية . اعداد البحاث العلمية . 

نشر وتوزيع الكتب والروايات . تنظيم الدورات التدريبية في كافة المجالت . مركز العداد وتنمية وتدريب 

الموارد البشرية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة . يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد  تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو خارج كما يجوز لها ان تندمج او 

تشترى او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

377 - كيه فيجن لدارة العمال  K vision For Business Management شركة سبق قيدها برقم     

150033 قيدت فى 22-06-2020 برقم ايداع    18163 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركه : المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع 

والنماذج والرسوم الصناعية / اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية والتدريبات الرياضية 

والنشطة الثقافية / تقديم الستشارات ) فيما عدا الستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالتقييم وكذا الستشارات 

المالية ( / نشر وتوزيع الكتب / تقديم خدمات الترجمة والتصحيح والتدقيق اللغوى / اقامه وتشغيل مكتبة لبيع الكتب 

والمستلزمات المكتبية / اقامه وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة / شراء وبيع واستغلل حقوق الملكية 

الفكرية المرتبطة بالنشطة سابقة الذكر
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378 - ملومود للدارة و الستثمار Mellowmood For Management and Investment شركة سبق 

قيدها برقم     156132 قيدت فى 26-10-2020 برقم ايداع    38720 وفى تاريخ  21-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية 

مع مراعاة  ادارة المشروعات.     اعداد دراسات الجدوي للمشروعات .    ادارة الصول العقارية .       .

اعداد  القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشان شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها    

تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق باسواق  الشراف علي تنفيذ المشروعات .    التصميمات الهندسية .   

الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال 

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

مطعم و اقامة وتشغيل وادارة  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (.   

المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشـروبات ) عدا الكحولية ( وتقديم جميع انواع الماكولت و التيك 

ادارة وتشغيل القري السياحية والفنادق ) الثابته ( والموتيلت والشقق والجنحه الفندقية والنشطة  اواي .   

تعبئة وتغليف المشروبات لدي  المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية    

الغير فيما عدا الكحولية .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشـركة 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

380 - تعديل اسم الشركة ليصبح / البدرى جروب للتوزيع EL Badry Group For Distribution شركة 

ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     160547 قيدت فى 20-01-2021 برقم ايداع    3047 وفى 

التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا و على  تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -

إقامة و تشغيل تلجة لحفظ و تجميد المواد الغذاية.  - التوريدات العمومية.  - الخص تجارة المواد الغذائية.  -

الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 

121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول تنشئ تأسيس الشركة اى حق في 

مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل 

باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.ش  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 الوجوة مع 

الشركات و غيرها 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  و ذلك طبقا لحكام القانون.

381 - الشركة المصريه للستثمار وادارة المشروعات -بادل بود  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     170822 

قيدت فى 18-08-2021 برقم ايداع    37946 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

ادارة او تسويق او تشغيل اللعاب الرياضيه او انشاء النديه الخاصه و الكاديميات او النديه الصحيه  الشركة :  -

التجارة  المقاولت العامه و المتخصصه   - او مراكز اللياقه البدنيه   - ايجار و استئجار الملعب الرياضيه   -

اقامه و  الدخول في المناقصات و المزايدات  - التوريدات العموميه  - العامه فيما هو مسموح به قانونا  -

التصدير    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  تشغيل و ادارة المطاعم الثابته و الكافتريات   -

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذة النشطه   ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوة مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو 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 .
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382 - افاق لمنح الشهادات والتفتيش شركة سبق قيدها برقم     172714 قيدت فى 21-09-2021 برقم ايداع    

44114 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تقديم الستشارات الداريه )فيما 

عدا مايتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقيم بمناسبه 

زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال 

الوراق الماليه المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (  اجراء  عمليات 

التفتيش الفنى فيما يخص جودة المنتجات ونظم جودة وسلمه الغذاء والبيئة والصحه المهنيه . القيام باعمال المراقبه 

والتفتيش الفنى والهندسي على مختلف انواع البضائع من حيث الصفه والصنف ومطابقه الشروط والمواصفات 

المتعاقد عليها وسحب عينات البضائع والمنتجات واجراء التحاليل عليها ومراقبه الوزن  . اقامه وتشغيل وادارة 

التصدير . الختبار والتفتيش والفحص والمطابقة ومنح الشهادات  مركز لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشرية .

الدولية للشركات . الختبار والتفتيش والمطابقة فى مجال سحب العينات والفحص الظاهرى للعملمات  والملصقات 

. منح شهادات اليزو لنظم إدارة  الجودة او البيئة اوالسلمة او علمات الجودة الدولية

383 - اسبريسو جيت للتجارة Espresso Gate شركة سبق قيدها برقم     177194 قيدت فى 

05-12-2021 برقم ايداع    58594 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

اقامة وادارة مركز للغات والترجمة . ادارة وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابتة . ادارة وتشغيل وحدات الطعام 

المتنقله . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 و القانون 

رقم 121 لسنة 1982م  في شان سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ولينشئ تاسيس الشركة اي 

حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما 

ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . التوريدات العمومية  . التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا   و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمل 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الحارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون .

384 - شاذلى للتسويق العقارى Shazly For Real Estate Marketing شركة سبق قيدها برقم     

183780 قيدت فى 24-03-2022 برقم ايداع    19140 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : التسويق العقارى

386 - الشركة المصرية للتجارة العامة والمقاولت ش م م شركة سبق قيدها برقم     25690 قيدت فى 

11-07-2007 برقم ايداع    13575 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

إقامة كافة المشروعات السكنية والتجارية والدارية والصناعية وبيع وحداتها / إقامة كافة أنواع مشروعات المباني 

وبيع وحداتها / إدارة المشروعات لحساب الشركة او الغير / تسويق مشروعات الشركة ومشروعات الغير / تقديم 

كافة أنواع التصميمات والستشارات لكافة أنواع المشاريع / أعمال التجارة بجميع انواعها والتوكيلت التجارية 

والصناعية / تقسيم الراضي المعدة للبناء سواء المملوكة للشركة او الغير / التطوير العقاري مع مراعاة أحكام 

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

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او 

تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

387 - الشركه المصريه لصناعه النشا والجلوكوز شركة سبق قيدها برقم     29097 قيدت فى 1996-11-09 

برقم ايداع    5451 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   غرض هذه الشركة هو :   صناعة 

النشا والجلوكوز ومحوراتهما والتجار فيها والتوريدات العمومية والتصدير والتصنيع والتشغيل للغير .   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 الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  

شبيهة بأعمالها 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 .
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388 - العربى لدارة وانشاء البنية التعليمية ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     36190 قيدت فى 

18-12-2008 برقم ايداع    26276 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو 

:  – انشاء البنيه التعليميه في كافه المراحل التعليميه وادارتها وتجهيزها   – اداره العمليه التعليميه في جميع 

المراحل   – اقامه وتشغيل واداره مركز لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه

389 - شركة بريما فارم العالمية Brema Pharm Int.Co شركة سبق قيدها برقم     58803 قيدت فى 

06-06-2012 برقم ايداع    11924 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  اضافة نشاط 

تجارى ) تجارة واستيراد وتصدير المصال واللقاحات الطبيه البيطرية واستيراد وبيع وتداول المبيدات الحشرية 

البيطريه ومبيدات الفات الزراعية ومستحضرات التجميل والمحاليل والمكملت الغذائيه ومركزات العلف 

والبريمكسات البيطرية ومستلزمات المعامل والجهزة المعملية و الكواشف والمخصبات .

390 - إليت إنتريورز ELITE INTERIORS شركة سبق قيدها برقم     91734 قيدت فى 2016-03-16 

برقم ايداع    8911 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو: تصميم وتنفيذ 

مقاولت الديكور والتشطيبات الداخليةللشقق والفيلت والمحال العامة /خدمات الصيانة الداخلية للعقارات -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 التي تزاول اعمال 

شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصراو الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام قانون ولئحته التنفيذية

451 - ستيدي للتعميرsteady for reconstruction شركة سبق قيدها برقم     143202 قيدت فى 

03-12-2019 برقم ايداع    51286 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  المقاولت العامة 

و المتكاملة و المتخصصة .  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا و التوريدات العمومية  . 

التوريدات العمومية   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 .

455 - ايه تي اس ليمتد للتوريدات

ATS Limited شركة سبق قيدها برقم     163434 قيدت فى 16-03-2021 برقم ايداع    12574 وفى 

تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التوريدات العمومية / المقاولت العامة / 

خدمات إدارة العمال / التصدير / التوكيلت التجارية / خدمات الموارد البشرية تلتزم الشركة باحكام القانون 12 

لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشي تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 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 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
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391 - ماف لدارة الصول العقارية شركة سبق قيدها برقم     103569 قيدت فى 19-03-2017 برقم ايداع    

10189 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :- )1( إقامة وتشغيل وإدارة 

المطاعم والكافيتريات الثابتة . )2( إقامة وتشغيل وإدارة المحلت التجارية والمولت التجارية والهايبر ماركت . 

)3( إدارة الصول العقارية . )4( إدارة المشـروعات فيما عدا الدارة الفندقية . )5( إقامة وتشغيل وإدارة ملهي 

ترفيهية للطفال . )6( الستثمار العقاري . )7( التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانوني ا . )8( 

التوريدات العمومية . )9( التصدير . )10( مقاولت أعمال تنسيق الحدائق اللند سكيب والصيانة المتنقلة لها . 

)11( الدعاية والعلن بكافة الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة . )12( إنشاء وتشغيل وإدارة البرامج 

والتطبيقات اللكترونية وبرامج وتطبيقات الهاتف المحمول . )13( البيع والتجارة وإجراء المعاملت اللكترونية 

على المنصات اللكترونية , والتجارة اللكترونية عبر النترنت , والنشطة والخدمات المرتبطة بها والمكملة لها . 

)14( تقديم خدمات الدفع اللكتروني والتسويق اللكتروني والدعاية اللكترونية وتحصيل الديون والفواتير دون 

نشاط التخصيم . )15( بيع الكروت الخاصة وكروت الهدايا . 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 بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

, وذلك طبق ا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

392 - الشركة المصرية للمدفوعات اللكترونية ) كاش كول CASH CALL ( شركة سبق قيدها برقم     

118559 قيدت فى 12-03-2018 برقم ايداع    12139 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : تجارة شرائح الهاتف اللكترونية وتوزيعها وتجارة اللت واداوات التصوير ولوازمها 

واجهزة مستلزمات الحاسب اللي – ومعالجة البيانات وقطع غيار الجهزة الكهروبائية واللكترونية وتجارة 

الهواتف المتحركة ولوازمها . الصيانة المتنقلة لجهزة المعدات وشبكات الحاسب اللي وانظمة الشبكات الداخلية . 

تقديم خدمات تحصيل الفواتير . اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف انواعها .  اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية 

وتشغيلها والتدريب عليها . انتاج المحتوى اللكتروني بصوة المختلفة من صوت وصورة وبيانات . ادخال البيانات 

على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية . اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها انتاج وتطوير 

النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها . اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات . تنفيذ وادارة 

شبكات وتداول البيانات   اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافه بعد الحصول 

على ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقوانين المعمول بها ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول . حاضنات 

العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

393 - سكوب سيليوشن ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     124649 قيدت فى 03-09-2018 برقم ايداع    

36815 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :   1 - توريد اجهزة الحاسب 

اللى والكمبيوتر وقطع الغيار ومستلزماتها   2 - تركيب الشبكات وشبكات النترنت والصيانة المتنقلة لكل ماسبق   

3 - الستيراد والتصدير .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة . 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 الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.
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394 - سى سيكريت هورجادا Sea Secrets Hurghada شركة سبق قيدها برقم     124652 قيدت فى 

03-09-2018 برقم ايداع    36818 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تملك وبيع وشراء وادارة وتشغيل وتاجير واستئجار الوحدات البحرية القائمة بالفعل والسابق الحصول على 

ترخيص لها من الجهات المعنية . تاجير واستئجار المراكب . ادارة وتشغيل مراكزالغوص والنشطة المكملة لها او 

المرتبطة بها . ادارة مارينا ومراسى اليخوت واللعاب المائية)التزلج على الماء – السنوركل – الكايت سيرفس – 

المجرورات المائية ( وادارة الشواطئ العامة والخاصة  والنشطة البحرية - بيع ادوات ومعدات وملبس الغوص . 

التصوير الفيديو . تاجير واستئجار معدات ومستلزمات التصوير . مع مراعاه احكام القوانين والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذة النشطة .ويجوزللشركة ان تكون لها مصلحةاو تشترك باى 

وجةمن الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى 

مصر اوفى الخارج , كما يجوزلها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحتة التنفيذية .

395 - النيل لمتاجر التجزئة شركة سبق قيدها برقم     138585 قيدت فى 20-08-2019 برقم ايداع    

34118 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التجارة العامة والتوزيع والستيرادوالتصدير في 

ما هو مسموح به قانونا على الخص تجارة و توزيع الملبس الجاهزة بجميع أنواعها والسلع الغذائية والمصنوعات 

الجلدية والكسسوارات المحلية و المستوردة   تجارة الجملة والتجزئة والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشي تأسيس الشركة أي حق في مزاولة 

دوره ال بعد الحصول على الترخيص اللزمة للمجهول تغريدها من الجهات المختصة و بما ل يخالف أحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السرية وبشرت استصدار 

الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز لشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهه باعمالها والتي قد تعبنا على تحقيق أغراضها في مصر أو في الخارج كما يجوز له أن تندمج 

فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

396 - نيو ماجافي New magafy شركة سبق قيدها برقم     151649 قيدت فى 28-07-2020 برقم ايداع    

23268 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة . 1. التجارة العامة فيما هو 

مسموح به قانونا 2. ادارة وتشغيل المطاعم والكافتريات بما فيها المطاعم العائمة بكافة انواعها السابق الحصول 

علي تراخيص لها 3. ادارة وتشغيل الفنادق السياحية الثابتة والقري السياحية والشقق والجنحة الفندقيه والسياحية 

ويخوت السفاري والمراكب النيلية السابق الحصول علي تراخيص لها 4 . التوريدات العمومية  تجارة و توزيع 

المواد الغذائية والمشروبات الغازيه ماعدا الكحوليه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان يكون 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 الخارج ؛ كما يجوز ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها اوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة 

التنفذية .

397 - المصرية المريكية لصناعة الكرتون شركة سبق قيدها برقم     154767 قيدت فى 30-09-2020 برقم 

ايداع    34067 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :صناعة الكرتون 

وطباعتها / صناعة الكواب الورقية و طباعتها  صناعة المناديل / تجارة الجملة و التجزئة بالمدن و المجتمعات 

العمرانية الجديدة وذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذا النشط  ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها الي تزاول 

أعمال شبية بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج   كما يجوز لها أن تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها ّولك  طبقا لحكام القانون
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401 - جي تي إي للستشارات التسويقية والدارية GTE شركة سبق قيدها برقم     173476 قيدت فى 

04-10-2021 برقم ايداع    46576 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

تقديم الستشارات التسويقية . تقديم الستشارات الدارية في تطوير قطاع المبيعات والتسويق . إقامة وتشغيل مركز 

لعداد وتدريب وتنمية 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 اعمال 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 .

398 - اشرفكو التجارية شركة سبق قيدها برقم     156279 قيدت فى 28-10-2020 برقم ايداع    39279 

وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : نشاط داخل قانون 72 لسنة 2017 . 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع قطع غيار السيارات ومعدات مراكز خدمة وصيانة السيارات وبطاريات 

السيارات الجافه والسائلة وتصنيع جنوط المونيوم وحديد وصواميل ومسامير وكواريك وتشكيل المعادن . نشاط 

خارج قانون 72 لسنة 2017  . التصدير والتوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزوالة 

غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزوالة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض . التجارة العامة والتوزيع  في ماهو مسموح به قانونا والتوريدات العمومية . 

التصنيع والتشغيل لدي الغير وللغير. مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار . 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 

اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج فيماعدا منطقة شبه جزيرة 

سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

399 - حقول اينرجى انتربريس              ) Hokol Energy Enterprise )HEE  ش.ذ.م.م شركة سبق 

قيدها برقم     156734 قيدت فى 08-11-2020 برقم ايداع    40794 وفى تاريخ  22-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هوانشطة داخل قانون 72:تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر 

والستكشاف وتشمل: صيانة ابار البترول وتنشيطها صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية/ حفر ابار المياه 

والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول /العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة /معالجة السطح 

من الترسيبات /الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب النتاج /الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى/ 

اقامة او ادارة محطات استقبال الغاز الطبيعى او اعادة تغيره او اعداده او مد شبكات الغاز من مواقع النتاج الى 

مواقع الستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلت  المتخصصة او النابيب , ول يشمل ذلك نقل  

البترول/ تجارة الجملة والتجزئة واقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد فى المناطق النائية والمجتمعات 

العمرانية الجديدة /اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية /توريد وصيانة مستلزمات صناعة 

تكنولوجيا المعلومات انشطة خارج قانون 72: تقديم الستشارات الفنية المتعلقة بعمليات الحفر والستكشاف )فيما 

عدا باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدرارسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة 

راس المال والستحواذ وكذا الستشارارت المالية عن الوراق المالية  لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق 

المالية و المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق راس المال  ولئحته التنفيذية( التوريدات العمومية /

التصدير  التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكاله 

التجارية ولينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة 

غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع افراد حسابات مالية ومركز 

مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثماروذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبششرط استصدار التراخيص اللزمة 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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400 - بيك اند باك ماركت

PICK N PACK MARKET شركة سبق قيدها برقم     162392 قيدت فى 25-02-2021 برقم ايداع    

9225 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تملك وادارة وتشغيل المحلت 

التجارية  والسوبر ماركت 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

402 - هكسا انترناشونال للستثمار التجارى HEXA International For Trade Investment شركة 

سبق قيدها برقم     175299 قيدت فى 04-11-2021 برقم ايداع    52577 وفى تاريخ  22-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا /التوريدات العمومية /

التوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنه1982فى شان تنظيم اعمال الوكالة 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 /التصنيع لدى الغير /اقامة وتشغيل وإدارة 

مصنع لتصنيع منتجات البلستيك من نفخ وحقن وتشكيل المنتجات البلستيكية بكافة انواعها وذلك دون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

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

على تحقيق غرضها فى مصر  أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقأ 

لحكام القانون .

403 - كاكتيس للستشارات في المجال التجاري Caktuss شركة سبق قيدها برقم     176645 قيدت فى 

24-11-2021 برقم ايداع    56671 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط : 

الدعايه والعلن

404 - جولند أوفرسيز 

GOELAND OVERSEAS شركة سبق قيدها برقم     181017 قيدت فى 09-02-2022 برقم ايداع    

7825 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اعداد دراسات الجدوى والخطط 

التنفيذية للمشروعات الستثمارية والشركات . اعداد الدراسات القتصادية والتنظيمية والدارية والتسويقية 

والتنفيذية . هيكلة وإعادة هيكلة الشركات والمشروعات الستثمارية من الناحية الدارية والتنظيمية . تقديم 

الستشارات العقارية والقتصادية والتنظيمية والدارية والتنفيذية )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا 

الستشارات القانونية والضريبية 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( . التسويق والترويج للمشروعات الستثمارية . إدارة 

المشروعات الستثمارية والشركات من الناحية الدارية والتنظيمية والتنفيذية . تنظيم المؤتمرات والفاعليات 

والمعارض )فيما عدا السياحة( بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده . وذلك بدون الخلل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه للممارسة هذه النشطه . 

ويجوز للشركه ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو 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 .

Page 835 of 1616 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

405 - هاى ديستر بيوشن للتجارة و التوريدات Hi Distribution شركة سبق قيدها برقم     182739 قيدت 

فى 07-03-2022 برقم ايداع    14229 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: بيع وتوزيع المواد الغذائية / التوكيلت التجارية /بيع وتوزيع المنظفات ومشتقاتها /بيع وتوزيع مواد التعبئة و 

التغليف /بيع وتوزيع لعب الطفال و الكسسوارات /بيع وتوزيع عداد مياه الشرب وجميع انواع العدادات /بيع 

وتوزيع الحبار و الكيماويات /بيع وتوزيع الدوات الكتابية و المكتبية و مستلزمات الطباعة /التجارة العامة  

والتوريدات العمومية و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريةو بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و يجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها 

التى تزاول اعمال 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 و ذلك طبقا لحكام القانون

406 - الحسام للمشروعات التجارية –) EL.Hossam Group( شركة سبق قيدها برقم     191513 قيدت 

فى 17-08-2022 برقم ايداع    51377 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

. تجارة الملبس الجاهزة . تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم . تنفيذ وادارة المشروعات . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة   ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التى تزاوال اعمال شبيهة 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 .

407 - ديسيريس للدعاية والعلن والتسويق  - Disirius Advertising And Marketing شركة سبق 

قيدها برقم     197625 قيدت فى 22-11-2022 برقم ايداع    77857 وفى تاريخ  22-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . الدعاية والعلن بكافة الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة .  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 . 

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية 

بما في ذلك براءات الختراع و النماذج والرسوم الصناعية . النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت 

وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني انشاء وادارة المواقع 

اللكترونية. التسويق اللكتروني عبر النترنت. التجارة اللكترونية عبر النترنت.  أعمال تصميم وانتاج تطبيقات 

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

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

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

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.

408 - سنستيك للصيانة والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     198173 قيدت فى 30-11-2022 برقم ايداع    

80642 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أقامه وتشغيل مركز لخدمة 

وصيانة السيارات / توريد زيوت وشحوم السيارات / التوريدات العموميه وذلك دون الخلل باحكام القوانيين 

واللوائح والقرارات السارية

409 - نانيدا للصناعات الغذائيه شركة سبق قيدها برقم     366022 قيدت فى 14-02-2005 برقم ايداع    

2697 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو - اقامه وتشغيل المركز 

التجاريه. اقامه وتشغيل واداره المطاعم والكافتريات الثابته لتقديم جميع انواع المشروبات )عدا الكحوليه( وتقديم 

جميع انواع الماكولت والتيك اوى مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ويشترط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيه باعمالها 

والتى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او نشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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410 - جوزل مصر GOZL EGYPT CO شركة سبق قيدها برقم     76707 قيدت فى 23-09-2014 برقم 

ايداع    22870 وفى تاريخ  24-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الدوية البيطرية ومستلزاماتها /تجارة الدوية البيطرية ومستلزماتها والمعدات والجهزة الطبية والبيطرية 

ومستلزماته /الستيراد والتصدير/التوكيلت التجارية/تصنيع الدوية البيطرية والفيتامينات والملح المعدنية 

والعلف لدى الغير/تجارة واستيراد وتصدير المصال واللقاحات الطبية والبيطرية واستيراد وبيع وتداول 

المبيدات الحشرية البيطرية ومبيدات الفات الزراعية ومستحضرات التجميل والمحاليل والمكملت الغذائية 

ومركزات العلف والبريمكسات البيطرية ومستلزمات المعامل والجهزة المعملية والكواشف والمخصصات 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 الشركات وغيرها الت ي تزاول أعمال 

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 .

411 - مختار شعبان محمود ابراهيم و شريكه شركة سبق قيدها برقم     100891 قيدت فى 2017-01-10 

برقم ايداع    1231 وفى تاريخ  24-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه – تجارة الزيتون 

والمخللت بأنواعها والخرشوف المخلل . النقل المبرد للبضائع ويشمل اعمال الشحن والتفريغ اللزمه لمباشره 

النشاط .  تجارة وتوزيع المخللت بأنواعها وزيت الزيتون والخرشوف والخضروات المخلله . الستيراد والتصدير

412 - ماكسر الصناعية Maxar Industrial Group شركة سبق قيدها برقم     155175 قيدت فى 

07-10-2020 برقم ايداع    35435 وفى تاريخ  24-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية والقفازات الطبية وكافة مستلزمات النتاج المرتبطة بها . التصنيع 

لدي الغير . التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  وعلي الخص تجارة وتوزيع القفازات الطبية . 

التصدير . الستيراد . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

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

أعمال  شبيهه أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في شركة 

أخري أو معها أو أن تتحول إلي شركة من طبيعة أخري وذلك كله طبقا  لحكام القانون .

413 - كونتم فارما للتجارة والتوكيلت QUANTUM PHARMA AGENCIES AND TRADE شركة 

سبق قيدها برقم     160347 قيدت فى 17-01-2021 برقم ايداع    2439 وفى تاريخ  24-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:  توزيع الدوية والمكملت الغذائية والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل 

والمستلزمات الطبية والعطور بكافة انواعها والمنظفات والمطهرات ومستلزمات الطفال وتقديم الستشارات 

المرتبطة بها. /تصنيع الدوية والمكملت الغذائية والعشاب الطبية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية 

والعطور بكافة انواعها والمنظفات والمطهرات ومستلزمات الطفال لدى الغير وتقديم الستشارات المرتبطة بها./

المكملت الغذائية والغذية الخاصة والجهزة الطبية والكواشف الطبية والمعملية وتقديم الستشارات المرتبطة 

بها./تسجيل الدوية للغير والتصنيع لدى الغير.  تقديم الستشارات فى مجال الصحة العامة وفى مجال الوساطة 

التجارية جميع ماسبق )فيما عدا الستشارات القانونية و ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات 

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(/الدعايه والعلن بكافة الوسائل المسموعة والمقرؤه والمرئيه/ تسويق المستحضرات الطبية 

والصيدلنيه./التصدير والتوكيلت التجارية.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شان تنظيم 

اعمال الوكاله التجاريه ولينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وكذا ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض./التجارة العامه 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا/التوريدات العمومية/ ادارة الصيدليات.  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.
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414 - بيكوك للستشارات شركة سبق قيدها برقم     21467 قيدت فى 30-11-2006 برقم ايداع    18584 

وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   1/ التصدير   2/ اقامة الحفلت 

والمهرجانات والمؤتمرات فى مصر والخارج   3/ التسويق والتوزيع لجميع منتجات جمهورية مصر العربية فى 

السوق المحلى والخارجى   4/ التوكيلت التجارية   5/ تقديم كافة انواع الستشارات فيما عدا القانونية   6/ 

دراسات وبحوث التسويق   7/ انشاء مراكز التدريب بمراحله المختلفة   * استصلح واستزراع الراضى البور 

والصحروية و منها : *استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع . *استزراع 

الراضى المستصلحة   ويشترط فى الحالتين ان تكون الراضى محصصة لغراض الستصلح والستزراع وان 

تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع وليس الرى بطريق الغمر .

415 - دجله للستثمار العقارى ) مجموعة دجلة للستثمار العقارى معمار المرشدى ( ش.م.م شركة سبق قيدها 

برقم     30798 قيدت فى 03-06-1997 برقم ايداع    2750 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح تمت الموافقه على إلغاء قرار التعاقد بالتاجير التمويلى بين شركه دجله للستثمار العقارى. مجموعه دجله 

للستثمار العقارى معمار المرشدى وشركه بى ام للتأجير التمويلى وذلك على مدرسه دجله الحديثه المقامة على 

القطعه رقم 1 جنوب مدينه الواحات بالربع الول مدينه 6 اكتوبر - الجيزه

444 - جوما شركة سبق قيدها برقم     111356 قيدت فى 25-10-2017 برقم ايداع    40287 وفى تاريخ  

26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . التصوير الفوتوغرافي . اعداد وتجهيز استديوهات 

التصوير وتأجيرها و أماكن التصوير و دور العرض )كل ما سبق فيما عدا تملك استديوهات البث الذاعي . أنتاج 

المحتوي اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصورة وبيانات . أدخال البيانات علي الحاسبات و بالوسائل 

اللكترونيه . اعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات . أقامه وتشغيل و صيانه شبكات نقل 

الصوت و الصورة و المعلومات المكتوبه وتقديم خدمات القيمه المضافه و خدمات النترنت بعد الحصول علي 

تراخيص الجهات المعنيه وفقا للقوانين المعمول بها . انشاء واداره المناطق التكنولوجية والحضانات العلميه . مع 

اللتزام بافراد حسابات مستقلة مركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده مع مراعاه احكام القوانين واللوائح و 

القرارات الساريه و علي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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416 - جنرال ديناميك سستيمز )جى . دى . أس ( G . D .S شركة سبق قيدها برقم     67500 قيدت فى 

10-07-2013 برقم ايداع    15471 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  

تقديم الستشارات فيما عدا يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات  )1

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة )72( من قانون سوق راس المال ولئحته 

إقامة وتشغيل وإدراره  أعمال الديكور والتشطيبات.  4( المقاولت العامة والمتخصصة.  3( التنفيذية.   2(

تشغيل وإدارة المحلت  المطاعم والكافيتريات )الثابتة( لتقديم المأكولت والمشروبات فيما عدا الكحولية.  5(

القيام  إقامة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية.  7( والمراكز التجارية وسلسل المداد.  6(

تصميم وإنشاء أو إدارة  بأعمال تنسيق وصيانة وإدارة وتجميل الحدائق والطرق والميادين )اللند سكيب(.  8(

تجميع القمامة وفضلت  وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء علي اختلف مصادرها وشبكات توزيعها.  9(

التنمية الزراعية من إدارة وتشغيل المزارع وإنشاء شبكات الري الحديثة  النشطة النتاجية والخدمية.  10(

بمختلف أنواعها وتسويق الحاصلت الزراعية بمختلف أنواعها.  11( تنمية الثروة الحيوانية من إدارة وتشغيل 

مزارع الحيوانات بمختلف أنواعها وتسويق الحيوانات الحية وكذا استيراد البقار الحية سواء بغرض التربية أو 

إنشاء وإقامة وإدارة وتأجير المستشفيات وما  الستهلك وكذا استيراد اللحوم المبردة والمجمدة والدواجن.  12(

إعداد برامج الرعاية الصحية  )فيما عدا الوساطة في  تضمنه من أنشطة طبية وعلجية بكافة أشكالها.  13(

بيع وتوريد  إقامة وإدارة مراكز الشعة والتحاليل بكافة أنواعها وأنشطتها.  15( التأمين والتأمين الطبي(  14(

وتركيب وتأجير كافة الحتياجات والجهزة الطبية التي تلزم علج المرضي داخل المنازل مثل أجهزة التنفس 

توريد المواد والوجبات الغذائية الخاصة بالمستشفيات متضمنة كافة  الصناعي وأجهزة الكسجين وغيرهم.  16(

تقديم خدمات النقل البري سواء بسيارات مملوكة للشركة أو مملوكة  الحتياجات المتعلقة بالتغذية للمرضى.  17(

التعبئة والتغليف للمواد والسلع  تجارة الجملة والتجزئة في المواد والسلع الغذائية بكافة صورها.  19( للغير.  18(

الغذائية )بكافة صورها الجافة والمجمدة والسائلة( لدى الغير.   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 علي تحقيق 

أغراضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

429 - أى سي سي لخدمات التعهيد Acc For Outsorcing Services شركة سبق قيدها برقم     159010 

قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    48798 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية / اقامة وتشغيل مراكز التصالت )كول 

سنتر( / الحاق العمالة المصرية بالداخل / ادارة المشروعات )فيما عد الدارة الفندقية( / تقديم خدمات رجال 

Co ( ادارة وتاجير وتجهيز مساحات العمل للغير / ) العمال ) فاكس – تصوير – تليفون – كتابة كمبيوتر

Working Space( / انشطة التعهيد / خدمات الموارد البشرية وذلك دون الخلل  بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه 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 او فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيهاة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام  للقانون

430 - ايكو كارت للتجارة اللكترونية EcoCart For E- Commerce ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

161449 قيدت فى 08-02-2021 برقم ايداع    6129 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا./التوريدات العمومية /التجارة اللكترونية./

التصدير./شراء وبيع وايجار وادارة وتشغيل  الراضى والمخازن لصالحى او  تجارة مستحضرات التجميل.    

لدى الغير.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقررات 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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417 - بروكتروجامبل مصر شركة سبق قيدها برقم     70990 قيدت فى 26-08-1986 برقم ايداع    6332 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:     1.

المنظفات الصناعية والشامبو وصابون التواليت والجلسرين كمنتج وسيط لنتاج صابون التواليت وبيع هذه 

المنتجات والقيام بجميع العمليات المتعلقة بالغرض المذكور بما في ذلك دون حصر الشتراك مع او الندماج في 

المشروعات او شركات تزاول أغراض شبيهه او مرتبطة بأعمالها بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة.  

إقامة وتشغيل  التصنيع للغير والتصنيع لدى الغير.   4. إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الفوط الصحية.   3. .2

تصنيع وبيع وتصدير مواد محسنة للمنظفات  تصنيع الصابون الصحي  6. مصنع لتصنيع كوافيل الطفال.   5.

تجارة وتوزيع وبيع المنظفات الصناعية والمنتجات الورقية )الفوط  .cornflake(    7( الصناعية كورن فلك

الصحية الصابون الصحي و حفاضات الطفال والمناديل المبللة( ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة 

تجارة وتوزيع وبيع  وفرش ومعاجين السنان وماكينات وشفرات الحلقة والجهزة الكهربائية المنزلية.  8.

تصنيع وبيع وتصدير مواد  وشراء المواد الخام ومواد التعبئة بنوعياتها المختلفة الخاصة بمنتجات الشركة.  9.

تصدير المواد الخام ومواد التعبئة بنوعياتها المختلفة.  11. .HILAS(.    10( محسنة للمنظفات الصناعية

تصنيع الكمامات.   تصنيع منظف صناعي سائل.  14. تخزين مستحضرات التجميل.  13. التصدير.  12.

استيراد المواد الوسيطه مثل المقبض  تأجير مساحات تخزينية للغير )وذلك فيما عدا التأجير التمويلي(  16. .15

واليد والشفره لمنتجات شفرات الحلقة وذلك بغرض تجميع وتصنيع وتغليف شفرات الحلقة بكافة أنواعها بما في 

تجارة وتوزيع وبيع منتجات الدوية ومنتجات  .Gillett   .  17  ذلك دون حصر شفرات الحلقة جيليت

تجميع وتعبئة ماكينات حلقة كهربية  الغذية مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالي لكل نشاط على حده.  18.

وإستيراد مستلزمات إنتاج في صورة ماكينات حلقة كهربية ويدوية وأمشاط وشنط ومواد تغليف منفصلين على أن 

يتم التجميع والتعبئة محليا  للبيع داخل جمهورية مصر العربية  وتلتزم الشركة بإجراء حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل لكل نشاط علي حده وتلتزم الشركة بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

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

اعمال شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها 

أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

418 - صن برج للستثمار والتنمية SUNBURG  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     72747 قيدت فى 

27-03-2014 برقم ايداع    7465 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

الخدمات البترولية وصيانة المعدات الثقيلة وتوريد قطع الغيار. الستثمار العقاري والتسويق العقاري والتطوير 

العقاري . المقاولت العامه والمتكامله المتخصصه . التوريدات العموميه . الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجاريه . اعداد التصميمات الهندسيه والديكورات . الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقيه 

والقرى السياحيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

419 - الصقر لنظمة كاميرات المراقبة شركة سبق قيدها برقم     86248 قيدت فى 14-09-2015 برقم ايداع    

25988 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : توريد وتركيب الجهزة 

اللكترونية للمنشأت من الداخل فقط من )كاميرات المراقبة / أجهزة النذار / البوابات اللكترونية ( وتوريد 

وتركيب الجهزة الكهربائية وأجهزة التبريد والتكييف والصيانة المتنقلة لماسبق مع مراعاة قرار وزير الدفاع 

والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003 / المقاولت العامة والتشطيبات المعمارية / التوريدات العمومية / 

والتوكيلت التجارية والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 

لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشئ 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأي 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 في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحتة التنفيذية

Page 840 of 1616 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

420 - بج تايم انترناشونال Big Time International شركة سبق قيدها برقم     94984 قيدت فى 

04-07-2016 برقم ايداع    21016 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تنطيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة / تنميه 

الموارد والكوادر البشريه / تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية 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 27من قانون سوق 

رأس المال ولئحتة التنفيذية ( / تنطيم الدورات التدربيه 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 بأعمالها أو 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

421 - كونسبت جاز للمشروعات والتصميمات الهندسية شركة سبق قيدها برقم     98791 قيدت فى 

10-11-2016 برقم ايداع    35060 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه : 

أعمال الرفع المساحي والمسح الميداني والعمال الهندسية لكافة النشطة . التوريدات العموميه في كل ما هو 

مسموح به قانونا .  توريد وتنفيذ أنظمة الدفاع المدني وكافة العمال الميكانيكية.

422 - شركه فلمنكو للستثمارات السياحيه شركة سبق قيدها برقم     110147 قيدت فى 27-11-1996 برقم 

ايداع    12737 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إدارة و امتلك و تنفيذ 

المنشأت السياحية من الفنادق و المطاعم و الكافتيريات و القري و المنتجعات و إقامة مشروعات السكان السياحي. 

تنظيم الرحلت البرية و البحرية و السفاري و إقامة المعسكرات و المخيمات اللزمة لهذا الغرض ) فيما عدا النقل 

السياحى(. تخطيط و إقامة القري السياحية بغرض التمليك أو التأجير لها أو للغير و تشغيلها . كل ما سبق بما ل 

يتعارض وأحكام القوانين و اللوائح السارية و خاصة القوانين أرقام 143 لسنة 81 , 230 لسنة 96 , 95/1992 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط. رياضة الغوص . السفاري البري و البحري المرتبط 

برياضة الغوص . شراء و ايجار معدات الغوص . شراء و ايجار المراكب و اليخوت البحرية اللزمة للغوص. 

دورات التدريب و التعليم علي رياضة الغوص و كافة المور الخرى المرتبطة بنشاط رياضة الغوص . مع 

مراعاة  أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشطة. 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي 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 و ذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

423 - البداع لنظمة الرى والزراعة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     128735 قيدت فى 2018-12-12 

برقم ايداع    52919 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض هذه الشركة هو :  • 

استصلح الراضي الزراعية   •  التوريدات العمومية وعلي الخص  انظمة الرى وتوريد البذور والمبيدات 

والمعدات الزراعية

431 - بروتينا اورجانيك للبروتين

PROTEINA ORGANIC شركة سبق قيدها برقم     175230 قيدت فى 03-11-2021 برقم ايداع    

52319 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  :أقامه و تشغيل مصنع  لتصنيع 

البروتين الحيوى و السماد العضوى  و المخصبات الزراعيه  و الزيوت من يرقات الحشرات و الطحالب و البكتريا 

و البروتين الحيوانى من مخلفات مجازر الدجاج و من مخلفات السماك. أقامه المزارع السمكيه  تصنيع وانتاج 

وتسويق اعلف الحيوانات بالمصنع تو لدي 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 .

Page 841 of 1616 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

432 - إكسبديا لوجيستيكس Expedia Logistics شركة سبق قيدها برقم     176573 قيدت فى 

24-11-2021 برقم ايداع    56503 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هوالتخليص الجمركي / التجارة العامة والتصدير لحسابنا وحساب الغير / الشحن البحري و الجوى  وذلك دون 

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

ويجوز للشركةان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها او التى قد 

تعاونهاعلى تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك 

طبقا  للقانون

 Sustainable Investment Development Company 424 - التنمية الستثمارية للنتاج المستدام

شركة سبق قيدها برقم     137223 قيدت فى 09-07-2019 برقم ايداع    28654 وفى تاريخ  

25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 1 . انشطه داخل قانون 72 لسنه 2017 . 2. 

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله للستزراع. و استزراع الراضى المستصلحه. 

ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصه لغراض الستصلح والستزراع. وان تستخدم طرق 

الرى الحديثه فى الستزراع و ليس الرى بطريق الغمر. 3 . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار قرار رئيس 

الوزراء رقم 350 لسنه 2007 و قرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 . 4 . تربية جميع انواع 

الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم. 5. تربيه جميع انواع الدواجن و الطيور 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم. 6 . اقامة المزارع السمكيه. 7. 

تربية الخيول. 8.  الهندسه الوراثيه فى المجالت النباتيه و الحيوانيه. 9. اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف 

وتجفيف المنتجات الزراعيه والغذائيه بكافة انواعها و انتاج العلف الحيوانيه والداجنيه والسمكيه .10. وتصنيع 

العلف. 11 . التصدير. 12. اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع منجات بلط النترلوك و الواح العزل ) الساندوتش 

بانل ( وتصنيع وحدات وبلوكات الطوب الطفلى . 13. انشطه خارج قانون 72 لسنه 2017 .  14 . التنقيب عن 

الخامات التعدينيه والمعادن واستخراجها . 15. صيانة و ترميم المبانى القديمة والحديثه . مع افراد حسابات ماليه و 

مركز مالى مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار. وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه النشطه. ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من 

اوجوه مع الشركات وغيرها التى تزوال اعمال شبيه بأعمالها او التى قد تعاوننهاا على نحقيق غرضها فى مصر او 

فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تتشترك او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون.

425 - كيميتيل ايجيبت  Kemetale Egypt  ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     140352 قيدت فى 

30-09-2019 برقم ايداع    40829 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 0

426 - كاندل إيجيبت للصناعة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     141528 قيدت فى 27-10-2019 برقم 

ايداع    45207 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إضافة نشاط التجارة العامة والتوزيع فيما 

هو مسموح به قانونا التوريدات العمومية وعلى الشركة اجراء حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على 

حده

427 - بولي ميديا للصناعة شركة سبق قيدها برقم     145487 قيدت فى 19-01-2020 برقم ايداع    2440 

وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : اقامة وتشغيل مصنع للنسيج وتشغيل 

المنسوجات
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428 - سكويا للستثمار الصناعي شركة سبق قيدها برقم     149618 قيدت فى 10-06-2020 برقم ايداع    

16861 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  انشطة من داخل ق 72 

لسنه 2017 :-  /اقامة وتشغيل مصنع للدائن من اغطية بلعات الصرف الصحى وخزانات المياة من مادة 

G.R.P  والزهر.  /اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وسبك المعادن.  / تشغيل و صهر المعادن و المسبوكات 

المعدنية  من الحديد الصلب و الزهر و النحاس و اعمال السبائك الحديدية بمختلف انواعها .  / اعمال تشغيل و 

صهر مسبوكات معدنية لعمال شبكات المياه و الصرف الصحي و كذلك تشغيل و سبك المحابس بجميع انواعها و 

كذلك طلمبات المياه و الصرف الصحي بمختلف انواعها .  /اعمال تشغيل و صب اللدائن المستخدمة في اغطية 

بلعات الصرف الصحي و خزانات مياه من GRP,GRC والزهر.  /أنشطة من خارج ق 72 لسنه 2017 :-  / 

مقاولت عامة ومتكاملة ومتخصصة   / الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   / تلتزم الشركة باحكام القانون 

رقم 120 لسنه 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجارية , 

ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى  مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص الزمة لمزاولة غرضها 

من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  التوريدات العمومية .  / ويجوز للشركة 

أن 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 فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام 

القانون .

433 - توب كنترول لخدمات البيئة 

TOP CONTROL FOR ENVIRONMENTAL SERVICES شركة سبق قيدها برقم     178527 

قيدت فى 27-12-2021 برقم ايداع    63027 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة : تقديم الستشارات في مجال البيئة والتعقيم ومكافحة الحشرات( 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 النصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق 

راس المال ولئحته التنفيذية / مكافحة آفات الصحة العامه / أعمال التعقيم والتطهير / استخدام وتخزين المبيدات 

الكيماوية / التوريدات العامة والخاصة توريد مستلزمات مكافحة الفات ومستلزمات الحدائق / مقاومة الحيونات 

الضاله والطيور / تنسيق الحدائق 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 

التى تزاول أعمال شبيه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج فيما عدا منطقة 

شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا. كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

434 - احمد السباعى جروب للتوريدات العمومية شركة سبق قيدها برقم     180823 قيدت فى 2022-02-06 

برقم ايداع    6821 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو التوريدات 

العموميه وتجاره وتوريد المواد الغذائيه والتوكيلت التجاريه وذلك دون الخلل بإحكام القوانين واللوائح 

والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسة هذه 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 او في الخارج , كما يجوز أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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Easy Services  435 - تعديل اسم الشركة ليصبح / ايزى سيرفيس انترناشيونال للشحن الدولى

International شركة سبق قيدها برقم     188237 قيدت فى 08-06-2022 برقم ايداع    35896 وفى 

تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  /تقديم الخدمات اللوجستية من التخليص 

الجمركى .  /التصدير.  /التوكيلت التجارية .  / خدمات الشحن الجوى والبحرى والنقل البحرى الدولى.  /التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  /التوريدات العمومية .    /تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنة 

1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشى تاسيس الشركة اى حق 

فى مزاولة 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 هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

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

يجوز لها ان تندمج فيها اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

Guidehouse Investment and Advisory  436 - جاييد هاوس للستثمار والخدمات الستشارية

Services - GIA شركة سبق قيدها برقم     192665 قيدت فى 06-09-2022 برقم ايداع    56627 وفى 

تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات في مجالت الستثمار 

والبترول والغاز والبتروكيماويات والتصالت والمعلومات وجال دراسة الفرص الستثمارية وحوكمة الشركات 

والستشارات اللوجيستية والدعم المتعلق باللوجيستكس ) 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 27 من قانون سوق راس المال ولئحتة 

التنفيذية . اعداد الدراسات الفنية والقتصادية والستراتيجية بغرض الستثمار في مجال خدمات البترول والغاز 

والبتروكيماويات والصناعة . تاهيل الشركات للحصول علي شهادة الجودة . النقل البحري للبضائع وتخزين 

البضائع- التجارة العامة والتوزيع فيما مسموح به قانونا . التوريدات العمومية- تاجير المستودعات والحاويات . 

ادارة المشروعات فيما عدا الدارة الفندقية . التصدير .  التوكيلت التجارية والملحية . تلتزم الشركة باحكام 

القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تاسيس 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 . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باي وجة من الوجوة مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمل شبيهة بأعمالها اوالتي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصرأو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أوتلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

MIGENTRA -EGYPT  -437 - )شركة ميجنترا-مصر للهندسه الوراثية والعلج الجينى

HEALTHCARE -TRANSFORMING MEDICINES (-شركة مساهمة مصرية- شركة سبق قيدها 

برقم     2247 قيدت فى 16-11-1999 برقم ايداع    721 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : أنشطه داخل قانون 72 لسنة 2017 :-   اقامة وتشغيل مصنع لنتاج وتصنيع المواد الفعالة 

باستخدامها فى علج المراض بشرط ان يتم انتاج هذة  المواد    بواسطة استخدام الساليب الحديثة للهندسة الوراثية 

فقط لصالح الشركة و للغير .   أنشطة من خارج القانون 72 لسنة 2017 :  -   الستيراد و التصدير , و تلتزم 

الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين و  تنظيم أعمال الوكالة التجارية , و ل 

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

الجهات المختصة و بما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  و  القانون رقم 7 لسنة 2017 في شأن 

سجل المستوردين .   و على الشركة أفراد حسابات مالية مستقلة للنشطه الواردة بقانون الستثمار . 

Page 844 of 1616 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

438 - سكاى لوجيستكس شركة سبق قيدها برقم     53593 قيدت فى 24-08-2011 برقم ايداع    15750 

وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1_ تقديم الخدمات البترولية المساندة 

لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك أ/ صيانة آبار البترول وتنشيطها ب/ صيانة معدات الحفر والمضخات 

البترولية ج/ حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول د/ العمال المدنية المكملة لعمال 

الحفر والصيانة هـ/ معالجة السطح والترسيبات و/ الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج ز/ 

الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولى / اقامة وتشغيل وادارة مصنع انتاج المعدات وخطوط النتاج / تجارة 

الجملة وتجارة التجزئة 2_ نقل وتوصيل الغاز من مواقع النتاج الى مواقع الستخدام بواسطة الناقلت المتخصصة 

أو النابيب وليشمل ذلك نقل البترول 3_ توريدات عامة 4_ خدمات الشحن والتخليص الجمركى 5_ استيراد 

المواد الخاصة بالحفر والمعدات واللت والتوكيلت التجارية 6_  نقل المواد البترولية والشحن والتفريغ وتأجير 

وتوريد المعدات الثقيلة ) عدا التأجير التمويلى  7_ استيراد السيارات بكافة أشكالها وأنواعها 8_ تصنيع وصيانة 

الهياكل المعدنية لمقطورات النقل وصيانة الجزاء الميكانيكية لسيارات النقل الثقيل والجرارات 9_ تقديم خدمات 

المن الصناعى والصحة والسلمة المهنية 10_ الستيراد والتصدير 11_ نقل البضائع بجميع أنواعها فيما عدا 

النقل البحرى والجوى 12_ مزاولة التخزين والمستودعات 13_ مع اضافة حسابات خاصة مستقلة لكل نشاط على 

حده مع مراعاة المادة 120 , 121 بشأن أحكام الستيراد والتوكيلت التجارية 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 شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق أغراضها 

فى مصر أو خارج مصر كما يجوز أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية

439 - وان اوردر للتوريدات العمومية OneOrder شركة سبق قيدها برقم     53903 قيدت فى 

15-09-2011 برقم ايداع    17109 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

بيع وتوزيع كافة المواد الغذائية من لحوك واسماك ودواجن ومخبوزات والعجائن والمشروبات ) فيما عدا 

الكحوليات ( ومستلزمات المخابز والمطاعم والفنادق وادارة وتشغيل المطاعم والكافتيريات الثابتة.  اقامة الحفلت 

العامة والمعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حدة .  التجارة العامة والتوريدات 

العمومية والتصدير والتوكيلت التجارية.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجة من الوجوة 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او 

الخارج . كما   يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقاّ لحكام القانون  ولئحتة 

التنفيذية .

440 - ليبرا كابيتال Libra Capital شركة سبق قيدها برقم     85539 قيدت فى 20-08-2015 برقم ايداع    

23357 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات )في ماعدا ما 

يتعلق بسوق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس مال 

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

المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته( . ادارة المشروعات )عدا الدارة الفندقية . 

أعادة الهيكلة الدارية للمشروعات . جذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية . تصميم أو 

إنشاء أو إدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلف مصادرها . التجارة العامة فيما هو مسموح به 

قانونا . التوريدات العمومية . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضي المستصلحة . ويجوز 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 الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.
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 - 441

اون بروبرتيز للستشارات العقارية Own properties for real estate consultancy شركة سبق قيدها 

برقم     96880 قيدت فى 05-09-2016 برقم ايداع    27813 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة : التسويق والستثمار العقاري مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 

2007 مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 / تقديم الستشارات في مجال الستثمار 

العقاري ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 

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

بمجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( / إدارة 

المشروعات العقارية )عدا الدارة الفندقية( وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط 

استصدار  التـراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التـي تزاول أعمال شبيهه باعمالها أو التـي 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

442 - اوك اركيتكتس للستثمار العقارى و المقاولت OAK ARCHITECTS شركة سبق قيدها برقم     

107931 قيدت فى 26-07-2017 برقم ايداع    26412 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو :  المقاولت العامة و اعمال التشطيبات الداخلية و الخارجية و اعمال الديكور  

التوريدات العمومية /الستثمار العقارى /التسويق العقارى مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية 

و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها و 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 ولئحته التنفيذية .

443 - دنيا ابراهيم محمد العطوى وشركاها شركة سبق قيدها برقم     111356 قيدت فى 25-10-2017 برقم 

ايداع    40287 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . التصوير الفوتوغرافي . 

اعداد وتجهيز استديوهات التصوير وتأجيرها و أماكن التصوير و دور العرض )كل ما سبق فيما عدا تملك 

استديوهات البث الذاعي . أنتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفه من صوت وصورة وبيانات . أدخال 

البيانات علي الحاسبات و بالوسائل اللكترونيه . اعمال التوصيف و التصميم لشبكات نقل و تداول البيانات . أقامه 

وتشغيل و صيانه شبكات نقل الصوت و الصورة و المعلومات المكتوبه وتقديم خدمات القيمه المضافه و خدمات 

النترنت بعد الحصول علي تراخيص الجهات المعنيه وفقا للقوانين المعمول بها . انشاء واداره المناطق التكنولوجية 

والحضانات العلميه . مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة مركز مالي مستقل لكل نشاط علي حده مع مراعاه احكام 

القوانين واللوائح و القرارات الساريه و علي الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

445 - فور دي للمقاولت والتصميمات الهندسية - 

D Dimension To Contracting and Engineering Design

4 - ) شركة ذات مسئولية محدودة( شركة سبق قيدها برقم     117459 قيدت فى 22-02-2018 برقم ايداع    

8602 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : المقاولت العامة والمتحصصة . 

تقديم الستشارات الهندسية . اعداد التصميمات المعمارية . مقاولت أعمال المباني والنشاءات والساسات 

والديكورات والعمال الكهروميكانيكية والمعدنية .  تصميم وتنفيذ الوجهات المعمارية . مقاولت تجهيزات المنشآت 

والمباني والمصانع والمستشفيات والفنادق . توريد وتركيب وصيانة المصاعد والسللم المتحركة . توريد وتركيب 

وصيانة أجهزة التكييف والتكييفات المركزية . 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 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 .
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446 - شركة سباتزيو لصناعة الثاث SPAZIO شركة سبق قيدها برقم     129903 قيدت فى 2019-01-09 

برقم ايداع    1227 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : توريد و تركيب 

الثاث المنزلي و المكتبي . اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي و المعدني بكافه انواعه. الستيراد. 

التصدير  مع مراعاه القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطه و 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 خارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و لئحته التنفيذيه .

447 - ايسورس ESORUS شركة سبق قيدها برقم     131115 قيدت فى 06-02-2019 برقم ايداع    

5762 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 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 

وتشغليها والتدريب عليها.  إنتاج المحتوي اللكتروني بصورة 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 وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   التصالت وخدمات النترنت.   المشروعات التي تستثمر في تطوير 

حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية.   إقامة شبكات نقل الصوت 

والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.   مشروعات 

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

التكنولوجيا الحديثة. )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003(. 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 المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه 

المحتوي العلمي والثقافي والفني  .تنظيم المعارض فيما عدا المعارض السياحية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لكل معرض علي حدي.  التصدير. التسويق اللكتروني.  التوريدات العمومية.  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 

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

النشطة

448 - كودينجا CODINGA ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     136400 قيدت فى 19-06-2019 برقم 

ايداع    25383 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه.  •  الدعاية والعلن 

بكافة الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية   •   أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات 

ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  •   التجاره اللكترونية.  وذلك دون الخلل بأحكام 

القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص الل زمه لممارسة هذه النشطة  ويجوز 

للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ويجوز للشركة ان 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 فيها او تشتريها 

او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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449 - هارموني للستثمار السياحي والفندقى HARMONY شركة سبق قيدها برقم     136463 قيدت فى 

20-06-2019 برقم ايداع    25663 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

اقامة وادارة وتشغيل الفنادق )الثابتة ( ويخوت السفاري والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية والقرى السياحية 

والنشطة المكمله او المرتبطة بذلك كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية واستكمال المنشأت 

الخاصه بها والتوسع بها . تملك وتشغيل يخوت سفارى . اقامة وتشغيل وادارة المخيمات السياحية . اقامة وتشغيل 

وادارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللزمة لتشغيلها السياحي وتأمينها , بشرط الحفاظ علي البيئة النهرية من 

التلوث ومن اخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المحتصه . اقامة وامتلك وتشغيل وادارة 

مراكب النزهة النيلية بكافة انواعها في نهر النيل واماكن القامة الصديقة للبيئة وذلك بعد الحصول علي التراخيص 

اللزمة . اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطه المكملة لها او المرتبطه بها . 

السياحه العلجيه للمرضي وذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدي المستشفيات والمراكز الطبيه والعلجية , وغيرها مما 

يصدر بتحديدة قرار من الوزير المختص بالصحه بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحه. السياحه البيئية , وذلك 

بإقامه وإدارة النزل البيئية ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئيه المتميزة . 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 اعمال شبيهة بأعمالها 

أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون

450 - أجرويال فريش Agroyal Fresh شركة سبق قيدها برقم     143029 قيدت فى 28-11-2019 برقم 

ايداع    50565 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة وتشغيل مصنع 

محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية / استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية 

التي تجعلها قابلة للستزراع. واستزراع الراضي  المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي 

مخصصة لغراض الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق 

الغمر , فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة 2008 / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز واعداد ومعالجة وتكسير وطحن الخامات التعدينية ومنها 

الفوسفات والجبس والحجر الجيرى والدولوميت والطفلة والبنتونيت والكاولين والتلك والباريت والسليمنيت 

والماجتزيت والكوارتز والفلسبار والرمل الزجاجى ورمال المرشحات والمخصبات الرضية لنتاج منتجات 

وسيطة أو نهائية وكربونات الكالسيوم وبيكربونات الكالسيوم واكسيد الكالسيوم وهيدروكسيد الكالسيوم وكلوريد 

الكالسيوم ونترات والسربنتينيت واكسيد الحديد الكالسيوم واستغلل المناجم والمحاجر فيما عدا محاجر الرمل 

والزلط.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدام التراخيص اللزمة 

لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شليهة 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

Page 848 of 1616 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

452 - ريتش إريبيا للنظم المتقدمة Reach Arabia For Advanced Systems شركة سبق قيدها برقم     

156578 قيدت فى 04-11-2020 برقم ايداع    40308 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو   أنشطه داخل قانون 72 :  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنوعها /أعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها /انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات /ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية /أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف 

أنواعها .  انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها / أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول 

البيانات /التصالت وخدمات النترنت /انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات /حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال/ أنشطه خارج قانون 72 :  التجارة والتسويق 

اللكترونى والرشفه اللكترونيه عبر النترنت / ادارة المشروعات ) فيما عدا الدارة الفندقيه (  /النتاج والتوزيع 

الفنى والسينمائى وعلى الخص انتاج وتصميم الكارتون ثنائى وثلثى البعاد /  نشر وتوزيع الكتب /  توريد 

الوسائل التعليميه  / القيام بأعمال الترجمه  مع افراد حسابات ماليه ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده  وذلك 

دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه 

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

التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج   كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون .

453 - اتصال للصناعات المتطورة شركة سبق قيدها برقم     157148 قيدت فى 23-11-2020 برقم ايداع    

43426 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 0نشاط من داخل قانون 72 :- اقامة و تشغيل 

مصنع لعمال تصميم و تصنيع و تجميع و انتاج الجهزة اللكترونية و أجهزة التصالت  و المحمول و 

اعمال انتاج و تطوير البرامج و  مشتملتها.  نشاط من خارج قانون 72 :-  - الستيراد و التصدير .  -

التطبيقات و انشاء قواعد البيانات و نظم المعلومات اللكترونية و تشغيلها و التدريب عليها فى مجال التصالت 

الخاصة بالكول سنتر )Call Center(.  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية و مركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار.  تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان 

سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا 

الغرض.  و ذلك دون الخلل باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة 

لممارسة هذة النشطة.  و يجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال 

شبييه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او  فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او 

تشتيرها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون.

DISRUPTECH     EGYPT FOR INVESTMENT 454 - ديسربتيك مصر للستثمار والستشارات

CONSULTANCY &  . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     158799 قيدت فى 16-12-2020 برقم ايداع    

48012 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات فى كافة 

مجالت التكنولوجيا والستثمار ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 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 سوق 

رأسس المال ولئحته التنفيذية ( / 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 بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر أو فى الخارج فيماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا كما يجوز لها أن 

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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458 - ساموبلت للمنتجات الجلدية Samobelt شركة سبق قيدها برقم     182969 قيدت فى 2022-03-10 

برقم ايداع    15370 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : اقامة و تشغيل 

الفنادق الثابتة و الموتيلت و الشقق و الجنحة الفندقية و القرى السياحية و النشطة المكملة لو المرتبطة بذلك سواء 

كانت خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية . و استكمال المنشأت الخاصة بها و التوسع فيها على ال 

يقل مستوى الفنادق و الموتيلت و الشقق و الجنحة الفندقية و القرى السياحية عن ثلثة نجوم و ال يزيد اجمالى 

مساحة الوحدات المبنية منها على نصف اجمالى المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع . اقامة و تشفيل 

يخوت السفارى على ال يقل مستواها عن ثلثة نجوم . اقامة و تشغيل مارينا اليخوت و ملعب الجولف و مراكز 

الغوص و النشطة المكملة لها او المرتبطة بها . المخيمات السياحية على اليقل مستواها عن ثلث نجوم . السياحة 

العلجية للمرضى و ذلك بتنظيم اجراءات الحجز لدى المستشفيات و المراكز الطبية و العلجية وغيرها مما يصدر 

بتحدبده قرار من وزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة . السياحة البيئية . و ذلك باقماة و 

ادارة النزل البيئية و مواقع مشاهدة الطيور و الشعب المرجانية و غيرها من النظم البيئية المتميزة اقامه او ادراه 

وتشغيل وصيانه محطات تحليه المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجاتها وتدويرها ؛ وفقا 

للمعاير الفنيه والعلميه المكرره في هذا الشان . اقامة و ادارة و تشغيل و صيانة محطات الصرف الصحى او 

الصرف الصناعى و التنقية و توصيلتها . استصلح و تجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة 

للستزراع . و استزراع الراضى المستصلحة .و يشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى المخصصة 

لغراض الستصلح و الستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى الستزراع و ليس الرى بطريق الغمر . 

فيما عدا المناطق الصادرة بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 

لسنة 2008 . اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الحلدية بكافة انواعها . تجارة الجملة و اتجزئة فى المناطق 

النائية و المناطق العمرانية الجديدة للمنتجات الجلدية . التصنيع لدي الغير .وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

والوائح والقرارات الساريه ؛ وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . ويجوز للشركه ان 

تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيها 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 .

459 - توب ليفيل للمنوعات الغنائية والموسيقية Top Level شركة سبق قيدها برقم     190018 قيدت فى 

18-07-2022 برقم ايداع    44384 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

اقامة وادارة وتشغيل المطاعم والكافتريات الثابتة والعائمة لتقديم جميع انواع المشروبات وتقديم جميع انواع 

الماكولت والتيك اواى واقامة وتشغيل مطعم عائم متحرك يحمل لوحة الكترونية للعرض والترويج يعمل فى نطاق 

نهر النيل باسم )توب ليفل ( TOP LEVEL بالبعاد الطول 60م العرض 14 الرتفاع 10م بدون الغطاس 

الرتفاع الكلى 11.50متر . عرض منوعات غنائية وموسيقية . وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تشترك باى 

وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزول 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 .

460 - إتش . جى . دى للستثمار و التنميه العقاريه H.G.D شركة سبق قيدها برقم     190588 قيدت فى 

31-07-2022 برقم ايداع    47098 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح استثمار عقارى  •

اعمال التشطيبات والديكور    مقاولت اعمال صيانة المبانى   • وتخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية   •

شراء وبيع وتاجير وامتلك الراضي  شراء وبيع وتاجير واقامة الوحدات الدارية والسكنية والفندقية   • •

بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد إقامة المنشأت عليها واقامة 

المبانى والوحدات السكنية والتجارية والدارية والترفيهية لتمليكها او تاجيرها او اداراتها او استغللها لحسابها او 

وذلك دون الخلل بإحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار  الستيراد  • لحساب الغير  •

ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات  التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  •

وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى 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 .تعديل

Page 850 of 1616 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

Treasury Financial For Investment and  461 - ترجيرى المالية للستثمار والتطوير

Development شركة سبق قيدها برقم     190594 قيدت فى 31-07-2022 برقم ايداع    47137 وفى 

تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة . 

إقامة او تشغيل وإدارة وصيانة الصرف الصحى او الصرف الصناعي  والتنقية وتوصيلتها  . إدارة المنطقة 

الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها . اعداد الدراسات القتصادية والهندسية للمشروعات . استصلح 

وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع  . استزراع 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 356 لسنة 2007 . تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كانت لنتاج السللت 

او اللبان او التسمين او اللحوم .  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كانت لنتاج السللت او التفريخ او 

انتاج البيض او التسمين او اللحوم . المزارع السمكية . القيام باعمال تنسيق وصيانة وادارة وتجميل الحدائق 

والطرق والميادين ) اللند سكيب (. ادارة الملهي الترفيهية للطفال وحدائق الحيوان . التجارة العامة فيما هو 

مسموح به قانونا . التوريدات العمومية . التصدير . استغلل العلمات التجارية  )الفرانشيز ( . ادارة المشروعات 

. اعداد التصميمات الهندسية . الشراف علي تنفيذ المشروعات . ادارة 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 . اقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة 

لها او المرتبطة بها . تقديم الستشارات المالية والدارية ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية 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 ( تقديم الخدمات اللوجيستية من الشحن البحري والجوي 

والتفريغ للبضائع والنقل البحري للبضائع والتخليص الجمركي . وذلك دون الخلل باحكام القوانين 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 .

462 - الطريق الماسى لنقل البضائع diamond way شركة سبق قيدها برقم     196535 قيدت فى 

03-11-2022 برقم ايداع    73044 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : _ 

انشطة داخل قانون 72 لسنه 2017 : النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق 

السكك الحديدية ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب او البضائع ) الداخلى الدولى ( والمهمات وخدمات النقل 

داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد في سجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمة بمزاولة النشاط البرى 

الداخلى والدولى __ انشطة خارج قانون 72 لسنه 2017 : التوريدات العمومية مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة 

ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارت الساريه وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز 

لها ان تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

543 - بيت ان دى للزياء والكسسوارات 

ND FASHION HOUSE شركة سبق قيدها برقم     182712 قيدت فى 06-03-2022 برقم ايداع    

14158 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الموافقة على حذف نشاط التصدير من غرض 

الشركة ليصبح غرض الشركة كالتي :-  -بيع وتجارة الشنط والمحافظ واليشاربات وجميع المنتجات الجلدية 

واكسسواراتها بجميع أنواعها من جلود واقمشة ومعادن .  -التصنيع لدى الغير.  -التجارة العامة والتوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا.  -التسويق اللكتروني عبر النترنت.  -التجارة اللكترونية عبر النترنت.  -القيام بأعمال 

تصميم الزياء.  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 

أعمال شبيهة بأعمالها او 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 .
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463 - شركة أمون للمطاحن ش م م شركة سبق قيدها برقم     339 قيدت فى 31-08-1995 برقم ايداع    310 

وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   - إنشاء سلسه من صوامع القمح والغلل 

بجميع أنواعها لغراض التخزين والتجار والتوزيع.  - إنشاء سلسه من مطاحن القمح والحبوب ومضارب الزر 

لغراض الطحن والضرب والتعبئة والتجار والتوزيع .  - تصنيع وتعبئة والتجار وتوزيع منتجات دقيق القمح 

والرز وغيرها من الحبوب والغلل كالمعكرونه والعجائن وتوزيع مخلفات طحن القمح وضرب الرز وغيرها من 

الحبوب والغلل كالعلف وغيرها .  - إنشاء سلسه من مراكز التوزيع والمخازن داخل جمهورية مصر العربية 

أو خارجها للتجار ) جمله / قطاعى ( فى منتجاتها المختلفة ) وإمتلك وتشغيل وسائل النقل فيما عدا الجوى 

والمواصلت التى تعاون على تحقيق اغراض الشركة .  - إستيراد كافة مستلزمات وخامات النتاج وتصدير 

منتجاتها بجميع أشكالها ويكون مزاولة نشاط الشركة لغرضها لحسابها أو حساب الغير طبقا لحكام القوانين 

واللوائح السارية.  -كما يجوز للشركة التأجير للغير)ماعدا التأجير التمويلى( طبقا لحكام القوانين واللوائح السارية.  

- عمومية الستيراد . تلتزم الشركة بأحكام القوانين رقم 21 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين ول ينشئ أى 

حق للشركة فى مزاولة غرضها إل بعد  الحصول على التراخيص اللزمه من الجهات المختصة وبما ل يخل 

بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .  - يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات أو غيرها 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 أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القوانين ولئحته 

التنفيذية  كما يجوز كفاله الغير وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية عموم الستيراد .

464 - الشركة المصريه الدوليه للتجارة والتوكيلت ) إيتاكو (

EGYPTIAN INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND AGENCIES ) 

EITACO ( شركة سبق قيدها برقم     61722 قيدت فى 08-11-2012 برقم ايداع    23306 وفى تاريخ  

27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :- التجارة العامة ) فيما هو مسموح بة قانونا ( , 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   التوريدات العمومية , ادارة المشروعات ) فيما عدا الدارة الفندقية ( , 

تجارة واستيراد المستلزمات الطبية   استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   

استزراع الراضي المستصلحة , ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع , وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الرى بطريقه الغمر )اكثر من الف فدان واقل من عشرين 

الف فدان( , فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350  لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس 

جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008   تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك للنتاج السللت او 

اللبان او التسمين او اللحوم .  تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريح او 

انتاج البيض او التسمين او اللحوم .  اقامه المزارع السمكيه وكذا صيد السمك.  كل ما سبق فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 

لسنه 2008  تصنيع الدوية لدي الغير   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه 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 السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذيه
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465 - ساينس بالس كومبانى للتدريب والخدمات Science Palace Company-SPC  )ش.م.م( شركة 

سبق قيدها برقم     62119 قيدت فى 25-11-2012 برقم ايداع    24796 وفى تاريخ  27-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : إقامة وتشغيل مركز تدريب لتنمية وتاهيل الموارد البشرية وإصدار شهادات 

الخبرة عدا التاهيل المهنى . تقديم الستشارات بانواعها ) فيما عدا كل ما يتعلق باسواق الوراق المالية 

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

الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى مجال الوراق المنصوص عليها فى المادة 27 

من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز 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 الخارج , كما يجوز لها ان تندمج مع الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية .

466 - هيلث تيك لحلول الصحة المتكاملة Health Tech. for integrated health solution  )ش.م.م( 

شركة سبق قيدها برقم     74178 قيدت فى 29-05-2014 برقم ايداع    12847 وفى تاريخ  2022-12-27    

تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . التصنيع لدى الغير لكل من 

الدوية والمكملت الغذائية والغذية الوظيفية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه ومخاليط الفيتامينات 

والمعادن . اعداد البحاث العلمية . تجارة وتوزيع وتوريد الدوية وخامتها )المسموح بها قانونا( والمكملت 

الغذائية وكواشف المراض والمستلزمات الطبيه ومخاليط الفيتامينات والمعادن وانهاء اجراءات تسجيل ما سبق 

لدي الجهات المختصة.  مع مراعاه 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 الشركات 

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها 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.

467 - العرب للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     86855 قيدت فى 11-10-2015 برقم ايداع    

28087 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

العجائن والغذية المنقوشة والمقرمشة والسناكس والفيشار وشيكولتة السائلة والمحشوة  والتصنيع لدي الغير في 

كل ما ذكر - التوريدات العمومية مع مراعاة احكام 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 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 ولئحتة 

التنفيذية .

468 - لفا تكنولوجى Lava Technologies شركة سبق قيدها برقم     101373 قيدت فى 2017-01-23 

برقم ايداع    2954 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   1 ـ بيع وشراء 

وتجارة والصيانة المتنقلة والتصنيع لدي الغير لجهزة التليفون المحمول وجميع مستلزماتها .   2 ـ التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  3 ـ أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها .   4 ـ التوريدات العمومية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها 

مصلحة أو 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 ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

469 - تيم فور كي ناين تي سي )TEAM 4 – K9TC ( شركة سبق قيدها برقم     109989 قيدت فى 

26-09-2017 برقم ايداع    35255 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط اقامة 

مركز ايواء الكلب و الحيوانات الليفة .
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470 - لمبس لتجارة الدوات الكهربائية LAMPS شركة سبق قيدها برقم     113247 قيدت فى 

26-11-2017 برقم ايداع    46397 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تجاره جمله وتجزئه الدوات الكهربائية والناره ومتمماتها / الستشارات الهندسيه / التصدير / التوريدات العموميه 

/ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع وحدات الضاءه ومتمماتها مع  مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او 

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

تحقيق غرضها في مصر او في الخارج  كما يجوز لها ان تندمج مع الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك  

طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية .

521 - شركة تى أر كيه لتجارة و توزيع المواد الغذائية )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     67095 قيدت فى 

17-06-2013 برقم ايداع    13817 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . 

تجارة وتوزيع المواد الغذائية . الستيراد والتصديرمع مراعاه احكام القوانين والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة اوا شتراك باي وجه من الوجوه مع 

شركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة لعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصراو الخارج كما 

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

522 - المسافر باص للنقل البرى  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     68951 قيدت فى 02-10-2013 برقم 

ايداع    21164 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يضاف الى نشاط الشركةل يتم مزاولة 

نشاط النقل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل 

الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

471 - شركه باى ناس للمدفوعات والحلول الرقمية Paynas شركة سبق قيدها برقم     119489 قيدت فى 

01-04-2018 برقم ايداع    15470 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركةهو 

اعمال  اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها  2. .1   -:

انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   

ادخال البيانات على الحاسبات  انتاج المحتوى اللكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات   4. .3

انتاج وتطوير النظم  اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها  6. وبالوسائل اللكترونية   5.

انشاء اعمال  انشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية   8. المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   7.

اعمال انتاج وتطوير  التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها   9.

انتاج  البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   10.

المحتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات – ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل 

انشاء  انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات   12. اللكترونية   11.

تقديم  وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   13.

تقديم الستشارات في مجال الموارد البشرية فيما عدا ما يتعلق  خدمات وإصدار بطاقات الدفع اللكترونى   14.

باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستثمارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس 

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

التسويق اللكترونى عبر  المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية(  15.

التجارة العامة والتوزيع في كل  التحصيل للغير  17. النترنت وخاصة تسويق الخدمات المالية والبنكية   16.

ما هو مسموح به قانونا  .  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيره 

التي تزاول اعمال شبيهه 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
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472 - بيكس مارت  PICKSMART شركة سبق قيدها برقم     135023 قيدت فى 09-05-2019 برقم 

ايداع    20315 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : أنشطة من داخل قانون 

72 لسنة 2017 : 1_ تجارة الجملة والتجزئة 2_ إقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلسل المداد 3_ إقامة 

وتشغيل جميع أنواع المخابز لنتاج جميع أنواع المخبوزات والحلويات 4_ إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف 

جميع أنواع المواد والمنتجات 5_ التصنيع والتعبئة والتغليف للنفس وللغير ولدى الغير 6_ إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد والمنتجات الغذائية والمأكولت والمشروبات والحاصلت الزراعية 

والمنتجات الزراعية سابقة التجهيز بكافة انواعهم ومنتجاتهم 7_ تحميص وتجهيز وتعبئة وتغليف البن والمكسرات 

والتسالي بكافة انواعهم وانتاج وإقامة وتشغيل مطاحن البن 8_ إقامة وتشغيل محطة لفرز وتجهيز وتهيئة وتدريج 

وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية والمأكولت والمشروبات 9_ تصنيع وتجهيز وتعبئة 

وتغليف الحلويات واليس كريم والمخبوزات والمعجنات واللبان والجبان واللحوم ومصنعاتها والدواجن 

ومصنعاتها والسماك ومصنعاتها والمأكولت والوجبات الجاهزة بكافة أنواعهم ومنتجاتهم 10_ إقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع أنواع المواد والمنتجات الغير غذائية بكافة انواعهم ومنتجاتهم بما في ذلك 

المنتجات الورقية والمناديل والمنظفات والمعطرات ومنتجات البلستيك واللومنيوم ومستحضرات التجميل 

والعتناء بالجسم والبشرة والكريمات والشامبوهات والصابون بكافة أنواعهم ومنتجاتهم _ أنشطة من خارج قانون 

72 لسنة 2017 : 1_ التصدير والتوكيلت التجارية 2_ اقامة وتشغيل وادارة وحدات الطعام المتنقلة 3_ اقامة 

وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات )السياحية والغير سياحية ( لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( 

وتقديم جميع أنواع المأكولت والتيك اواي  مع اللتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك باي وجه من الوجوه مع 

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

473 - اينوفت للتعليم      INNOVVETTE FOR EDUCATION شركة سبق قيدها برقم     153697 

قيدت فى 10-09-2020 برقم ايداع    30502 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -إقامة 

وتشغيل وإدارة دور الحضانة للطفال.- إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  -

إقامة وتشغيل وإدارة مركز متخصص لتدريب الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصة والتدريب علي النطق 

وتعليم لغة التخاطب.  - تقديم الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية 

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

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

رأس المال ولئحتة التنفيذية (.  - استغلل العلمات التجارية )الفرانشيز(- تطوير وتوريد الوسائل والمناهج 

والموارد التعليمية   - إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس ومعاهد التعليم الفني  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

تشترك بأي وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها علي تحقيق 

غرضها في مصر أو في خارج ,كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون.
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Future Minds For Education and Management  474 - فيوتشر مايندز لخدمات التعليم و الدارة

Services شركة سبق قيدها برقم     155370 قيدت فى 12-10-2020 برقم ايداع    36183 وفى تاريخ  

27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تملك وإدارة الجامعات . إقامه وتشغيل وإدارة 

مركزلعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية . تقديم الستشارات في مجال التعليم )فيما عدا ما يتعلق بأسواق 

الوراق المالية 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 ولئحتة التنفيذية(. وذلك دون 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 نشاط شبيه 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 

.

475 - مسار للستشارات الهندسية المعمارية Masar Engineering Consulting شركة سبق قيدها برقم     

157752 قيدت فى 01-12-2020 برقم ايداع    45028 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو :/ تقديم الستشارات الهندسية المعمارية )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق المالية وكذا 

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 في 

المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية( / التجارة العامة و التوريدات العمومية .  / 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 شبيهـة 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 .

476 - أم أيه أي للزراعة والتوريدات العامة M A E شركة سبق قيدها برقم     159933 قيدت فى 

10-01-2021 برقم ايداع    988 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو - 

استزراع الراضى المستصلحه . - فرز وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه لدى الغير . - التوريدات العموميه . - 

التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . - تقديم الخدمات اللوجستيه من الشحن والتفريخ وخدمات النقل 

البرى للبضائع والوساطه فى كافه اعمال النقل البرى للبضائع . - التصدير وذلك دون الخلل باحكام القوانين 

واللوائح والقرارات الساريه , وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه . ويجوز للشركة أن 

تشترك بأى وجه من الوجوة مع الشركات و غيرها التى تزاول أعمال  شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام 

القانون

477 - ياسر  احمد الحمد وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     160711 قيدت فى 25-01-2021 برقم ايداع    

3676 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة . تصنيع أقمشة و مفروشات و 

مراتب وتصنيع ملبس بأنواعها و مستلزمات الحذية وتصدير . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح السارية وعلي 

الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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478 - تراست للمباني الحديثة           Trust for Modern Buildings شركة سبق قيدها برقم     

162192 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع    8692 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو : المقاولت العامة/مقاولت انشاء المباني /التوريدات العمومية /التوريدات العمومية/التوريدات 

العمومية /شحن البضائع   النقل البري للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع والمهمات 

وخدمات النقل داخل القطر المصري أو خارجه إل بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص بمزاولة النشاط من 

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي/التخليص الجمركي /تقديم خدمات هندسية )رسومات تنفيذية وتصميمات 

ثنائية وثلثية البعاد وطباعة ودراسات جدوى وغير ذلك مما يخص تقديم خدمات هندسية(/ إدارة مشروعات 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.

479 - ريجال استيت هورجادا           

REGAL ESTATE HURGHADA شركة سبق قيدها برقم     163082 قيدت فى 10-03-2021 برقم 

ايداع    11382 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التسويق  العقارى / بيع 

وشراء وتأجير الوحدات وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السيادية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

والتي 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

480 - زى فريش بلنيت للستصلح الزراعى 

Z Fresh Planet شركة سبق قيدها برقم     173755 قيدت فى 10-10-2021 برقم ايداع    47455 وفى 

تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : نشاط داخل قانون 72 لسنه 2017 : 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع / استزراع الراضي المستصلحة 

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

الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر / 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 / تجارة الجملة والتجزئة للخضر والفاكهة والمواد الغذائية وتقاوي الحاصلت 

الزراعية / إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج تقاوي الحاصلت الزراعية / إقامة وتشغيل محطة لفرز وتعبئه 

وتغليف وتدريج وتشميع وحفظ وتبريد وتجميد الحاصلت الزراعية والخضروات و الفاكهة __ نشاط خارج قانون 

72 لسنة 2017 : الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 

في شان سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على التراخيص 

اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض / تقديم 

الستشارات ) فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات 

المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية لنشطه 

الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته 

التنفيذية ( مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 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 

لطبقا أحكام القانون

481 - مالتى دايركشن للمقاولت والتجارة ) Multi Direction ( شركة سبق قيدها برقم     173955 قيدت 

فى 13-10-2021 برقم ايداع    48185 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو : المقاولت العامة . مقاولت العمال الكهروميكانيكية واللكترونية وشبكات التصال , والتكييف المركزى , 

وشبكات اطفاء الحريق , وأعمال صيانة التكييف . التوريدات العامة .
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482 - جاز تو جو للخدمات البترولية GAS 2 GO  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     174243 قيدت فى 

18-10-2021 برقم ايداع    49043 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح حذف نشاط : 

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد  البيانات والتطبيقات وكافة الخدمات التقنية فى مجال 

تموين السيارات

483 - مستر سيلز للتدريب والتنميه Mr.Sales For Training and Development شركة سبق قيدها 

برقم     174344 قيدت فى 19-10-2021 برقم ايداع    49344 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح غرض الشركة هو :ـ اقامة وتشغيل وادارة مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية   التجارة 

العامة والتوزيع فيما هو مسموح بة قانونا , التوريدات العمومية   ادارة المشروعات . مع مراعاء القرار الوزارى 

رقم 300لسنة 2012 بشان شركات الدراة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها   التوكيلت 

التجارية ـ تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية ولينشي 

تاسيس الشركة اى حق في مزاولة غرضها البعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة ويجوز للشركة ان تشترك باى 

وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعملها او التى 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 .

484 - بوابه المشورة المهنيه  Advice gate advanced شركة سبق قيدها برقم     186658 قيدت فى 

16-05-2022 برقم ايداع    28623 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : 

التصدير

485 - كوتيرى لدارة المشروعات 

COTERIE شركة سبق قيدها برقم     187200 قيدت فى 24-05-2022 برقم ايداع    31499 وفى تاريخ  

27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : ادارة المشروعات بكافة انواعها / تشغيل وإدارة 

الفنادق )فيما عدا العائمة( والمنتجعات والمراكز التجارية بكافة أنواعها والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء 

كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية / تشغيل وإدارة الكافتيريات والمطاعم الثابتة وقاعات 

الحفلت والكوفي شوب والنت كافية / التسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية / 

تنظيم المعارض )فيما عدا السياحية( والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل 

معرض على حده / بيع الوحدات الفندقية بنظام اقتسام الوقت )التايم شير( الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين 

وتنظيم أعمال الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إل بعد الحصول على 

التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض. 

التوريدات العمومية استغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( تملك واستئجار وتأجير وإدارة المراكز والمحلت 

التجارية والمطاعم تملك واستئجار وتأجير مساحات العمل المشتركة الدارية لحساب الشركة ولحساب الغير / تقديم 

خدمات الصيانة والنظافة للمباني والمنشأت 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 ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون
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AE SEVEN ARCHITECTURE AND  486 - ايه أى سيفن للستشارات المعمارية والهندسية

ENGINEERING CONSULTANCIES شركة سبق قيدها برقم     187796 قيدت فى 2022-06-01 

برقم ايداع    33737 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم الستشارات 

الهندسية والمعمارية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقلة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس 

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

المنصوص عليها في المادة 27 في قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية ( / إعداد التصميمات الهندسية 

والمعمارية / تصميم معدات السلمة وأطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق مع 

مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003 / تصميم الديكور / هندسة البنية التحتية / 

الشراف الهندسي علي أعمال التنفيذ والبناء / إدراة المشروعات ,مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 

2012 بشأن شركات الدراة الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة وإجراءات الترخيص بها / إعداد دراسات الجدوي 

للمشروعات الهندسية / القيام بأعمال تصميم الحدائق والطرق والميادين )لند سكيب( وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخري أو معها او أن تتحول إلي شركة من طبيعة 

اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون

487 - فوود كلوب لخدمات الكيترينج  Food club for catering services شركة سبق قيدها برقم     

194012 قيدت فى 25-09-2022 برقم ايداع    61784 وفى تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة :صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطة صناعية وتصميم وتطوير 

اللكترونيات ومراكز البيانات و انشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي _اعمال التوصيف 

والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  _اعمال التصميم وانتاج البرامج و 

التطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها   _انتاج المحتوي 

اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات .  _ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية 

.  _اعمال التوصيف والتصميم لنظام الحاسبات بمختلف انواعها .  _انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها 

والتدريب عليها .  _اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات .  _تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول 

البيانات.   _التصالت وخدمات النتر نت .  _المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في 

ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية .  _اقامه وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت 

السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعه 

والتليفزيون .  _مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء 

والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة )مع مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربي رقم 64 لسنه 

2003 ( .  _انشاء وادارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  _ انشاء وادارة 

مراكز الستشارات والدراسات المتخصصه في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها .  _حاضنات العمال 

التكنولوجية ودعم ريادة العمال .   _النشطة المتعلقة بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصورة وبيانات الي 

محتوي رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوي العلمي والثقافي والفني .  _اقامة وتشغيل وادارة وتملك المطاعم 

والكافيتيريات السياحية )الثابتة (  _اقامة وتشغيل الفنادق الثابتة والقري السياحية والموتيلت والنشطة المكملة او 

المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهيه ورياضية وتجارية وثقافية تنظيم الحفلت العامة   وتقديم خدمات الكاترينج 

التوريدات العمومية الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية  وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدار الترخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون

Page 859 of 1616 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

488 - شركه مدينه المفروشات ايمدج شركة سبق قيدها برقم     10646 قيدت فى 23-12-2003 برقم ايداع    

7421 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : العمل فى مجال التجارة واستيراد 

وتصدير السجاد وفرش الرضيات والقمشة والثاث بكافة أنواعه وجميع مواد الديكور بكافة أنواعها وجميع 

مستلزمات البيت العصرى واستيراد وتصدير كافة المنتجات المصرية ذات الجوده العالية . إيجار وإستئجار 

الماكن الخاصة اللزمة لنشاط الشركة. شراء الراضى الصحراوية والزراعية والعقارات وبيعها وتأخيرها 

وإدارتها  لحسابها أو لحساب الغير. 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 الوجوة مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعمال  شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى 

الخارج , كما يجوز لها أنت تنمدمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.

489 - افرست لنظمة الشحن EVEREST CARGO SYSTEM) ECS( ENYCOOL ش م م شركة 

سبق قيدها برقم     29478 قيدت فى 02-01-2008 برقم ايداع    193 وفى تاريخ  28-12-2022    تم 

تعديل النشاط ليصبح  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية واعمال الشحن والنقل للبضائع  البرى والبحري 

والتخليص الجمركي التوريدات العمومية والتجارة والتوزيع فتح وانشاء وادارة مراكز خدمه وصيانة لجهزة 

التليفون المحمول في جميع انحاء الجمهورية .  والمقاولت العامة و التوريدات العمومية   مع مراعاة احكام 

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

للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجة من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة 

بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوزلها ان تندمج في الهيئات السالفه 

او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.

490 - بايوتك للتسويق والتوزيع Biotech for Marketing & Distibution ش ذ م م شركة سبق قيدها 

برقم     37332 قيدت فى 24-02-2009 برقم ايداع    3889 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو :-   التعبئة و التغليف  التصنيع لدي الغير   - الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

فيما هومسموح به قانونا .  -تسويق و توزيع مستحضرات التجميل  .  انشاء و اقامة المعارض بشرط الحصول 

علي الموافقات الزمة لكل معرض علي حده و تنظيم المؤتمرات في جميع المجالت التي تحقق اغراض الشركة و 

التسويق  تلتزم الشركة بأحكام  القانون رقم 120 لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 

121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتعديلته  ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل 

بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأحكام القوانين المنظمة 

لهذا الغرض 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 الشركات وغيرها التي تزاول 

أعمال 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 .

491 - علء أحمد عباس عامر وشريكته شركة سبق قيدها برقم     40583 قيدت فى 11-08-2009 برقم ايداع    

16834 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية 

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

.  ــ السكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لغراض السكن غير الدارى بشرط ال يقل عدد الوحدات عن 

خمسين وحدة سكنية سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدة ابنية .  ـ انشاء المبانى )سكنية – ادارية – تجارية - 

سياحية ( والتشييد والطرح للتنفيذ , وتنفيذ المقاولت والشراف عليها والتسويق العقارى لها وبيع وشراء المبانى 

القديمة وهدمها وبيع اراضيها او اقامة مشروعات عقارية عليها والتصرف فيها بالبيع او اليجار وشراء الراضى 

الفضاء وتقسيمها واعادة بيعها وتنفيذ مقاولت تشييد المبانى الجديدة وذلك لحساب الشركة او لحساب الغير ,   ـــ 

المقاولت العامة والمتخصصة .  ـــ التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا .  ـــ إنشاء و إدارة و تشغيل المراكز 

التجارية.  تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل غرض على حدة  جميع ما سبق مع 

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

2008   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها.
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492 - مصر الخليج للتجارة والنظمة المتكاملة ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     43664 قيدت فى 

28-01-2010 برقم ايداع    1885 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :   

1/ التجارة و التوريد والتركيب و الصيانة المتنقلة لجهزة التصالت و النظمة المنية للمنشات و النظمة 

المتكاملة.   2/ المقاولت العمومية واعمال الكهرباء )التيار الخفيف(.   3/ التصدير و التوكيلت التجارية.   4/ 

تجارة انظمة انذار الحرق و الكسس كنترول .   5/  تجارة انذار السرقة و البوابات المنية.    6/ تجارة انظمة 

الطفاء و انظمة التصالت و الجهرة المكتبية و كاميرات المراقبة.   7/ الستيراد .   / تلتزم الشركة بمراعاة 

قرار وزير الدفاع رققم64 لسنه2003 مع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة    ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات و غيرها التي تزوال أعمال شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج , كما يجوز لها أن تندمجفي الهيئة السالفة أو تشتريها أو تلحقها  بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته 

التنفيذية.

511 - محمد حسام الدين سليمان وشريكه شركة سبق قيدها برقم     163729 قيدت فى 22-03-2021 برقم 

ايداع    13649 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :   •  انشطة داخل قانون 

الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  •  انشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها.  •  

انشطة خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 :  •  التوريدات العمومية و مقاولت عامة متكاملة.  تلتزم 

الشركة بأفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار.  مع مراعاة احكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.

493 - مودرن إيجيبت فارما للدويهMODERN Egypt Pharma CO  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

53278 قيدت فى 03-08-2011 برقم ايداع    14346 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

التصنيع لدى الغير وتجاره وتوزيع الدوية والمكملت الغذائية والغذية  تعديل غرض الشركة ليصبح :  -

الخاصة والمكملت العشبيه والمستحضرات التجميلية الطبيبه ومستحضرات التجميل والعطور والعشاب والنباتات 

والزيوت الطبيبه والجهزه وكذلك الدوية البيطريه والعلف البيطريه ولوزام المعامل والتحاليل والمحاليل الطبيبه 

.  -التوريدات العموميه   -تقديم الستشارات )فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا الستشارات القانونية 

والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقيم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا الستشارات الماليه عن 

الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله فى مجال الوراق الماليه المنصوص عليه فى المادة 27 من قانون سوق 

راس المال والئحته التنفيذيه(.  -مركز تدريب لعداد وتنميه الكوادر البشريه.  -الستيراد والتصدير والتوكيلت 

التجارية.  مع مراعاه احكام القانون واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه 

النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركاء وغيرها التى تزوال 

اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مضر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى 

الهئيات السابقه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه.
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Square Integrated                         )494 - شركة سكوير لحلول إدارة العمال المتكاملة  ) ش.ذ.م

Business Solutions شركة سبق قيدها برقم     65550 قيدت فى 14-04-2013 برقم ايداع    8393 

وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   1 ـ أقامة وتشغيل مركز لتدريب 

وتنمية الموارد البشرية .  2 ـ تقديم الستشارات المالية والعقارية ) فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات 

والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال والستحواز وكذا الستشارات المالية عن الوراق المالية 

وانشطة        الشركات العاملة في مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 12 من قانون سوق رأس 

المال واللئحة التنفيذية ( .  3 ـ التسويق العقارى .  4 ـ أنشطة الخبرة الستشارية .  5 ـ أنشطة المداد بالموارد 

البشرية وأدارة هذه الموارد .  6 ـ تنظيم أنشطة إدارة العمال والسهام في تشغيلها بمزيد من الكفاءة .  7 ـ 

الستشارات والخدمات البيئية .  8 ـ البحوث والتطوير في مجال العلوم الجتماعية والنسانية .  9 ـ إعداد دراسات 

الجدوى للمشروعات .  10 ـ إدارة المشروعات عدا الدارة الفندقية .  11 ـ تسويق غرف فندقية .  12 ـ العمل في 

نشاط الستعلم الميدانى ) فيما عدا الستعلم الئتمانى ( .  13 ـ تحصيل الفواتير .  14 ـ الوساطة في أنهاء 

الجراءات الدارية أمام الجهات غير حكومية .  15 ـ التوريدات العمومية والتوكيلت التجارية والتصدير .  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 التي تزاول أعمال شبيه 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوزلها أن تدمج في الهيئات السالفة أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

519 - شركه رواج للستثمار والتنميه ش م م شركة سبق قيدها برقم     17910 قيدت فى 27-02-2006 برقم 

التجارة والتصدير والتوزيع  ايداع    2538 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   •

تملك وتأجير المخازن والمستودعات الخاصة وتجهيزها لتخزين وإيداع  والتوكيلت التجارية والتجارة العامة.  •

إقامة  البضائع والمعدات بأجر للغير طبقا للعقود المبرمة معهم ) فيما عدا مخازن الكيماويات الخطرة (.  •

مع مراعاة أحكام القوانين  وتشغيل مصنع لتصنيع السفنج الصناعي والمراتب ومستلزماتها وشاسيهاتها.     •

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

لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 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

520 - شركة يوسكو لوج للخدمات الملحية و النقل الدولى )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     62443 قيدت 

فى 06-12-2012 برقم ايداع    25858 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: الشحن والتفريغ البري والجوي والبحري للبضائع . النقل الدولي فيما عدا النقل الجوي . اقامة المخازن . تداول 

الحاويات . النقل البري والبحري والمبرد للبضائع . التخليص الجمركي والخدمات اللوجيستية . تموين السفن 

والتوريدات البحرية . الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .   الوكالت الملحية للخطوط غير المنتظمة
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495 - ووتر اكسبرس ) واتكس ( ) Watex ( Water Express )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

86718 قيدت فى 04-10-2015 برقم ايداع    27634 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة :إقامة او تشغيل أو إدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط 

نقلها .  2/  تصنيع وحدات تحلية وتنقية المياه والغشية السموزية والفوق اسموزية.  3 / إقامة او تشغيل او إدارة 

وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها .  4  /تصميم او انشاء او إدارة 

وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء على اختلف مصادرها وشبكات توزيعها .  5 / إقامة او تشغيل او إدارة 

وتشغيل مصانع لعادة تدوير مخالفات المصانع .  6  تصنيع وتشكيل جميع أنواع المواد البلستيكية والكيماوية 

والمعدنية.  7 / المقاولت العامة والمتخصصة .  8/  الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية .  9 – تقديم 

صيانة  الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك: صيانة ابار البترول وتنشيطها.   

معدات الحفر والمضخات البترولية حفر ابار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول/العمال المدنية 

المكملة لعمال الحفر والصيانة/معالجة السطح من الترسيبات. /الخدمات المتعلقة بانزال مواسير التغليف وانابيب 

النتاج./الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.  10 / التجارة العامة والتوزيع في كل ما هو مسموح به قانونا.  

11  النقل البرى للبضائع.  12 – إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع فلتر المياه وتجميع الفلتر المنزلية .  13 – 

تصنيع وتجميع محطات تحلية ومعالجة وتنقية المياه وتصنيع قطع غيار محطات تحلية ومعالجة وتنقية المياه بما 

فيها اغشية التناضح العكسي ) RO (.  14 – استيراد السمدة والمخصبات الزراعية وتوزيعها .  15 – التجار 

في السمدة والمخصبات الزراعية ومبيدات الفات ومبيدات الصحة العامة والدوية البيطرية ومركزات واضافات 

العلف واللندسكيب .   16  ادارة المشاريع الزراعية .   17  انشاء المزارع واستصلح الراضي .   18    

تصدير المنتجات الزراعية .   19  تصنيع السمدة والمبيدات الزراعية ومبيدات الصحة العامة وتصديرها .  20  

استيراد وتصدير المبيدات والسمدة .  تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982م والقانون رقم 121 

لسنة 1982م والقانون رقم 7 لسنة 2017م في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ولينشئ 

تأسيس الشركة أي حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذا النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحه او 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق 

غرضها في مصر أو الخارج .كما يجوز لها ان تدمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلتحق بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

496 - شركة ليم ليت للحلول المتكامله Lime Light Solutions شركة سبق قيدها برقم     87832 قيدت 

فى 15-11-2015 برقم ايداع    32570 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: تقديم الستشارات فى كافة المجالت ) فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم 

بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ 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 ( . التوكيلت 

التجارية والتوريدات العمومية والتجارة العامة والتوزيع فى كل ما هو مسموح به قانونا .  مع مراعاة احكام 

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 باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها فى مصر كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية
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497 - شركة بايونير سبيد للستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم     90397 قيدت فى 2016-02-04 

برقم ايداع    3757 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة  التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلي الخص تجارة الجهزه والمستلزمات والمستحضرات الطبية والدوية  - 

التوريدات العمومية - لستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية تلنزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تاسيس 

الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .   مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي 

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 الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية

498 - هاني محمد امين وشريكته شركة سبق قيدها برقم     95639 قيدت فى 31-07-2016 برقم ايداع    

23395 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : انشاء وإدارة مراكز تدريب 

لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . انشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في 

مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها . اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد بيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات 

القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ويشمل شبكات الهاتف المحمول . صناعة تكنولوجيا 

المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات وانشطة 

التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي . انتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة 

وبيانات . تقديم الستشارات التسويقية ) كل ما سبق فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذلك الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسية زياده راس المال والستحواذ وكذلك الستشارات المالية 

عن الوراق . تقديم خدمات الدعاية والعلن للشركات . التسويق اللكتروني عن طريق التسويق لمنتجات الشركة 

على النترنت . التجارة اللكترونية عبر شبكة النترنت . مع افراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط 

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

اللزمة لمباشرة نشاطها.

499 - رؤية كلدينج للدعاية و العلن شركة سبق قيدها برقم     103483 قيدت فى 15-03-2017 برقم ايداع    

9939 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أنشطة من داخل ق 72 لسنة 2017:  • أعمال 

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

• إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   • إنشاء وإدارة مراكز 

الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   • الخدمات البترولية 

المساندة لعمليات الحفر والستكشاف, وتشمل:   )أ( الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.   )ب( صيانة آبار 

البترول وتنشيطها.   )جـ( صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.   )د( حفر آبار المياه والبار غير العميقة 

اللزمة لغراض البترول.   )هـ( العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.   )و( معالجة السطح من 

الترسيبات.   )ز( الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.   أنشطة من خارج ق 72 لسنة 

2017:  • إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب الموارد البشرية.  • تنظيم المؤتمرات والندوات.  وتلتزم المنشأة 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم 

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

ولئحته التنفيذية , مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  

وبلئحته التنفيذية.  - مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .
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500 - شركة كامب اس تى اس Camp STS )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     105799 قيدت فى 

18-05-2017 برقم ايداع    18123 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة : 

اقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض علي حده . 

النقل البري والبحري للبضائع . النقل البري للركاب والرحلت عدا النقل السياحي . التوريدات العمومية والتجاره . 

التوكيلت التجارية . اعمال التشطيبات و الديكورات و الصيانة . تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 

1982 في شأن 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 .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 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 

في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

501 - ويل سبرنج للتجارة و خدمات التدريب شركة سبق قيدها برقم     116732 قيدت فى 2018-02-07 

برقم ايداع    6228 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافة نشاط : البيع بالعمولة

502 - زد للتطوير العمراني                         Z FOR URBAN DEVELOPMENT شركة سبق 

قيدها برقم     131795 قيدت فى 21-02-2019 برقم ايداع    8525 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل 

الستثمار العقاري.   المقاولت العامة  والمتخصصة والمتكاملة .  - النشاط ليصبح غرض الشركة كالتي :  -

إقامة وإدارة  إقامة وإدارة وتشغيل المدارس والجامعات.  - تخطيط وتطوير وإقامة المدن العمرانية الجديدة.  - -

اقامة وإدارة  إقامة وإدارة وتشغيل المراكز الطبية والصحية.  - وتشغيل المراكز التجارية والدارية والمولت.  -

إقامة وتشغيل وإدارة مركز متخصص لتدريب الطفال الطبعيين وذوي  وتشغيل دور الحضانة للطفال.  -

تطوير وتوريد المناهج والوسائل والمواد التعليمية الحتياجات الخاصة والتدريب علي النطق والتخاطب   -

503 - ام بى ال للنشاءات 

MBL شركة سبق قيدها برقم     136432 قيدت فى 19-06-2019 برقم ايداع    25592 وفى تاريخ  

28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  -المقاولت العمومية والمتخصصة والمتكاملة   -

اعمال حفر الساسات العميقة و حفر و تجفيف التربة   -تأجير المعدات الثقيلة   -التصدير  -التوكيلت التجارية

504 - هندسون  مصر للمقاولت  العامه  ) ش.ذ.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     136547 قيدت فى 

23-06-2019 برقم ايداع    25946 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح المقاولت العامة 

والمتكاملة والمتخصصة.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  يجوز 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

505 - رولند فارما Rowland Pharma ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     137301 قيدت فى 

11-07-2019 برقم ايداع    28913 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ـ 

التسجيل والتصنيع لدى الغير للدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والعطور ومستلزمات مستحضرات 

العناية الشخصية والمطهرات والمنظفات ومستلزمات ومستحضرات العناية بالم والطفل والعشاب الطبيعيه 

والمستخلصات النباتية والمكملت الغذائية والغذية الخاصة والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والجهزة الطبيه   

والدوية البيولوجية والمصال واللقاحات وفلتر غسيل الكلى ومحاليل غسيل الكلى ومعجون السنان ومستلزماد 

العناية بالسنان واضافات العلف والمضادات الحيوية والمعقمات والمراهم والفيتامينات   التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا / التوريدات العمومية.  اقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية  ـ 

إدارة الصيدليات.    إعداد البحاث العلمية.                        الستيراد والتصدير     تجاره المواد الخام للدويه 

والمكملت الغذائيه والتجميل   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ويشرط مدار 

التراخيص اللزمة لمباشرة هذ النشطة ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج 

فيها او تشتريها او تلحقها وذلك طبقا لحكام القانون
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506 - شركة المجموعة الستشارية المصرية الماراتية للدراسات العربية و الفريقية و إدارة المشروعــــات  

Consulting   Group  For Arab African Studies - Are - Uae شركة سبق قيدها برقم     

140711 قيدت فى 09-10-2019 برقم ايداع    42234 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو  • تقديم الستشارات ف المجالت الهندسية والعلمية  ومجالت المخلفات الصناعية  

واعادة تدوير ورف الطرق واعمال الصيانة  الخاصة بها وفي مجال اعداد  ورفع كفاءة المختبرات ونظم الجودة 

المطلوبة )فيما عدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية  وكذا الستشارات القانونية والستشارات  والدراسات المتعلقة 

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

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فالمادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  •  ادارة 

المروعات والشراف علي تنفيذها وتحقيق مدي مطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية  مع مراعاه القرار الوزاري 

اعداد الدراسات  رقم 300 لسنة 2022 بشأن شركات الدارة الفندقية وشروط واجراءات الترخيص بها    

اعداد  والبحوث الفنية والقتصادية ودراسات الجدوى  للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية    

الدارسات العلمية والهندسية الخاصة بالمناجم والمحاجر والقيام بأعمال ضبط منتج الخلطات السفلتية والخراسانية    

اعداد التصميمات الهندسية والرسومات الهندسية التنفيذية الخاصة  واساليب التنفيذ الخاصة بإنشاء  المباني 

اعداد  القيام بأعمال الرفع المساحي     تأهيل الشركات الحصول علي شهادة الجودة    والطرق والكباري   

القيام بأعمال اختبارات المواد  الدارسات والبحوث العلمية في المجالت الهندسية والعلمية والجيوفيزياقية   

الستكشاف والبحث والتنقيب واستغلل  اعداد وتنظيم والدورات التدريبية    النشائية ودراسات التربة    

واستخراج وانتاج الخامات المحجرية والتعدينية المختلفة وتصنيعها والتسويق لها والبيع داخل مصر او تصديرها  

للخارج  واعداد الدارسات الفنية والجدوى القتصادية الخاصة بها    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

والقرارات السارية . وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة 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 القانون

507 - كونكريت مصر للبناء Concrete Egypt For Construction شركة سبق قيدها برقم     151165 

قيدت فى 16-07-2020 برقم ايداع    21531 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أصبح 

غرض الشركة هو :ـ  ـ تشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات.  ـ تجارة المواد الغذائية والتموينية واللحوم.  ـ 

المقاولت العامة.  ـ التوريدات العمومية.  ـ الستيراد والتصدير.  ـ التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به 

قانونا"  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 

356 لسنة 2008  ـ خدمات المجال الرياضي وتشمل الدارة أوالتسويق أو التشغيل أو إدارة اللعاب الرياضية.   

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

النشطة.  ويجوز للشركة أن تشترك باي 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.

529 - اور للستثمار السياحى   aur touristic investment شركة سبق قيدها برقم     122538 قيدت فى 

28-06-2018 برقم ايداع    28027 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة هو 

: -تملك واداره وتشغيل القرى السياحيه والفنادق )الثابته( والموتيلت والنشطه المكمله او المرتبطه بما ذكر من 

خدميه وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافيه -تملك واداره وتشغيل المطاعم الثابته والكافتيريات -إدارة المراكز 

التجارية والمباني الدارية والنوادي الرياضية والجتماعيةمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة او 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 أوتلحقها بها وذلك طبقا  لحكام 

القانون ولئحتة التنفيذية .
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508 - مانكس سيستمز للحلول والنظمة الذكيه Manex Systems شركة سبق قيدها برقم     155067 قيدت 

فى 06-10-2020 برقم ايداع    35167 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح صناعه 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من انشطه صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات ومراكز البيانات 

وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى.  -اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها .  -اعمال التصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم 

المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها  -انتاج محتوى اللكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة 

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

الحاسبات بمختلف انواعها.  -انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  اعمال التوصيف والتصميم 

للشبكات ونقل وتداول البيانات.  -تنفيذ وادارةشبكات نقل وتداول البيانات .  -التصالت وخدمات النترنت.  -

المشروعات التى تستمر فى تطوير حقوق الملكيه الفكرية بما فى ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

الصناعيه.  -اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمه المضافه بعد الحثول على ترخيص 

من الجهات المعنيه.  -اقامه او ادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية والسلكية والقمار 

الصناعية بعد الحصول علىترخيص من الجهات المعنيه ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.  -مشروعات البحث 

والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات 

التكنولوجيا الحديثه ) مع مراعاة قرار وزارة الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003(  -انشاء وادارة مراكز 

تدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  -انشاء وادارة مراكز الستشارات والدراسات 

المتخصصه فى مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.  -حاضنات العمال التكنولوجيه ودعم رياده العمال.  

-النشطه المتعلقه بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات الى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه 

المحتوى العلمى والثقافى والفنى.  -تصنيع لوحات كهربائيه وأجزاء ميكانيكيه لدي الغير  -تجارة الجملة والتجزئة 

لجهزة الحاسب اللى والمستلزمات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  وذلك دون الخلل باحكام 

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

ان تشترك باى 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.

509 - افاسو         AFASU - شركة ذات مسئولية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     156538 قيدت فى 

03-11-2020 برقم ايداع    40233 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تجارة وتسويق المنتجات والمصنوعات الحرفية / التجارة والتسويق اللكترونى عبر النترنت / اعداد وتنظيم 

البرامج والدورات التدريبية / تقديم الستشارات بكافة انواعها وعلى الخص مجال التنمية المستدامة ) 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 ولئحته التنفيذية / اقامة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمهرجنات 

والحفلت العامة / التسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية / الحاق العمالة المصرية 

للعمل بالداخل / خدمات التحول الرقمى / التسويق العقارى / خدمات التسويق للنفس والغير / خدمات ادارة العمال 

/ التجارة العامة والتوزيع / الستزراع السمكى وانشاء المفرخات / الزراعه واستصلح الراضى / التعليم 

والتدريب وادارة المنشآت التعليمية و التدريبية / تقديم الستشارات الفنية واللوجستية للغير وذلك دون الخلل 

باحكام القوانية واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز 

للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها والتى 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 ولئحته التنفيذية

510 - كونستركشن ستور للنشاءات Construction Store شركة سبق قيدها برقم     160949 قيدت فى 

31-01-2021 برقم ايداع    4359 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت النشاءات 

أعمال التوريدات والتركيب لنظمة التيار الخفيف  الستثمار والتطوير العقارى.       - والتشيد والبناء.  -

أعمال التوريدات والتركيب  أعمال التوريدات والتركيب لنظمة مكافحه الحريق.  - وشبكات المعلومات.  -

الستيراد والتصدير. لنظمة التكييف والتهوية.  -
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512 - توجزر جروب للستشارات ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     165257 قيدت فى 19-04-2021 برقم 

ايداع    18726 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تقديم الستشارات)فيما عندما يتعلق 

باسواق الوراق الماليه وكذا للستشاره القانونيه والستشاره والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه وزياده راس المال 

والستحواذ وكذلك وكذلك اشاره الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه 

المنصوصه عليها في الماده 27 من قانون سوق المال ولئحته التنفيذيه (  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات  

اعمال التخليص الجمركي  التوريدات العموميه  المقاولت العامه والنشاءات  التصدير  اقامه وتشغيل مصنع 

للتعبئه جميع انواع الزيوت والمنظفات  بيع وشراء واستصلح وتقسيم واستئجار وتاجير الراضي الزراعيه مع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشاره استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه 

ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال 

شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تفتيت ظروفها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات 

السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

 Quality makers for INVESTMENT AND TRADE  513 - صناع الجودة للستثمار والتجارة

شركة سبق قيدها برقم     166921 قيدت فى 06-06-2021 برقم ايداع    24971 وفى تاريخ  

28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح  غرض الشركة هو :   نشاط داخل ق 72 :   - استصلح وتجهيز 

الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع     -استزراع الراضى المستصلحة .   ويشترط فى 

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

الستزراع وليس الرى بطريق الغمر .   -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحديد والصاج   -اقامة وتشغيل مصنع 

لتشغيل وتشكيل المعادن   - تجارة الجملة والتجزئه للحديد والصلب والخرده والصاج والمواد الغذائيه بالمدن 

والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم   نشاط خارج ق 72 :   الستيراد 

والتصدير   المقاولت العامه   تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ول 

ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   التوريدات العمومية   مع اللتزام بافراد 

حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار   ذلك 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 العمال شبيهة بأمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها 

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

514 - حو بيج أوفر سيز للستثمارات والتنمية وإدارة المشروعات

GOBIG OVERSEAS FOR INVESTMENT &DEVELOPMENT AND PROJECT  

MANGMENT شركة سبق قيدها برقم     183540 قيدت فى 21-03-2022 برقم ايداع    17712 وفى 

تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التخليص الجمركى / المقاولت العمومية / 

التوريدات العمومية / ادارة المشروعات مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الدارة 

الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها / خدمات الشحن والتفريغ والنقل البرى  الداخلى للبضائع/ 

توزيع الطرود غير البريدية / النتاج الداجنى وتربية الماشية / استصلح وتجهيز الراضى مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة في الستزراع وليس بطريق الغمر فيماعدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشترط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة, 

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 الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون
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515 - انشنتيه ستور لتجارة الملبس الجاهزة Enchante store شركة سبق قيدها برقم     187260 قيدت 

فى 25-05-2022 برقم ايداع    31840 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

: تجاره الملبس الجاهزة . التوريدات العموميه . وعلي الخص الملبس الجاهزة و الكسسورات و الحذية و 

القمشه و مواد الصباغه و طباعه القمشه . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و 

بشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسه هذه النشطه .  و يجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركاتو غيرها التي تزاول أعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج 

كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون.

516 - دمج الشركة العالمية للبويات يو بى سى فى الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات شركة سبق قيدها برقم     

313412 قيدت فى 07-05-1998 برقم ايداع    7429 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

صناعة البويات بجميع أنواعها والطلءات والحبار والصباغ والغراء , وتصنيع المواد الكيماوية المستخدمة في 

صناعة البويات وصناعة الضافات والمحسنات الخرسانية والمواد العازلة .  - صناعة الدهانات الصناعية الفرنية 

والبلستيكية والسنتيتك وإنتاج عبوات الصفيح اللزمة لتعبئة البويات وغيرها وإنتاج احبار الطباعة بأنواعها 

المختلفة     - تموين السفن - تصدير للسفن اعالي البحار .الدعم  الفني والشراف علي تطبيق الدهانات   -التجارة 

العامة   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 أعمال 

شبيه بأعمالها أو التي قد تعاونها عي تحقيق غرضها في مصر اوالخارج , كما يجوز لها أن تندمج فيها او تشتريها 

أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

517 - شركة روزتكس للستثمارات السياحية سيرينتى سهل حشيش شركة سبق قيدها برقم     16128 قيدت فى 

31-08-2005 برقم ايداع    12388 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:   1.اقامة وتشغيل فندق مستوى خمس نجوم بطاقة ايوائية .  )400( غرفة بالخدمات المكملة لها وتشتمل على 

كافتيريات ومطاعم ومركز غوص والعاب بحرية وملهى مائية ومحلت تجارية لخدمة نزلء الفندق.  2.الدارة 

والتسويق السياحى للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 

2012 بشان شركات الدارة الفندقية وفقا لما ورد بموافقة واجراءات الترخيص بها.  3. التوريدات العمومية ) 

وخاصة التوريدات الغذائية فيما تحتاجة الفنادق والبواخر السياحية (.  4.المقاولت العمومية .  5.الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية .  -تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ول ينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

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

القوانين المنظمة لهذا الغرض .  -مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

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

التنفيذية.
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518 - النيل للمقاولت والعمال الهندسية -الكتروماك شركة سبق قيدها برقم     16210 قيدت فى 

11-09-2005 برقم ايداع    12837 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

المقاولت العموميه والعمال الصحيه المتخصصه والعمال التكميليه واعمال المقاولت الكهربائيه والتكييف 

ومحطات الصرف الصحي ومحطات تحليه المياه والستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه والتجاره والتوريدات 

العامه . اعمال الصيانه المتكامله )للمبانى والمنتجعات السياحيه والفنادق( ولجميع انواع المنشآت بما فيها المنشآت 

البحرية . صيانه البواخر والسفن العائمه بجميع انواعها وصيانه الموانى والرصفه البحرية . صيانه معدات 

المصانع و صيانه المعدات الثقيلة والخفيفة . القيام بكافة الخدمات البحرية للسفن بالموانىء والقيام باعمال الوكالة 

الملحية واعمال الدهانات والطلء البحرى . صيانه خطوط الغاز والخطوط البتروليه . تقديم الستشارات الفنيه 

الهندسية وتنفيذها واعداد المخططات العامه للمشروعات ومشروعات الحريق وادوات الطفاء بجميع انواعها . 

صيانه الطرق والكبارى . التصنيع . حفر آبار المياه ومعالجتها وتعبئتها . خدمة تعيين الموارد البشرية . مع مراعاه 

احكام 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 شبيهه 

بأعمالها 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 القانون ولئحته التنفيذية.

MADICO FOR REAL ESTATE AND TOURISM  523 - ماديكو للستثمار العقارى و السياحى

INVESTMENTS   )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     74508 قيدت فى 12-06-2014 برقم ايداع    

الستثمار  14375 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة ليصبح:-   1.

الستشارات الهندسيه ) فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا  المقاولت العامه .   3. العقاري .  2.

الستشارات القانونيه والستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال والستحواذ وكذا 

الستشارات الماليه عن الوراق الماليه لنشطه الشركات العامله في مجال الوراق الماليه المنصوص عليها في 

الشراف على  إعداد التصميمات الهندسيه .  5. الماده 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذيه (   4.

شراء الراضي وتقسيمها واعاده بيعها بغرض اقامه عقارات سكنيه واداريه وتجاريه  تنفيذ المشروعات .  6.

اقامه القري السياحيه  وامدادها بالمرافق اللزمه من مياه ومحطات توليد الكهرباء والصرف الصحي .  7.

والفنادق ) الثابته ( والموتيلت والنشطه المكمله أو المرتبطه بما ذكر من خدميه وترفيهيه ورياضيه وتجاريه 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه .  10. التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا .  9. وثقافيه .  8.

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها  إنشاء وإدارة المدارس والجامعات الخاصة  11.

استزراع الراضي المستصلحه .  ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي  قابه للستزراع .  12.

مخصصه لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثه وليس الري بطريق الغمر ) في 

حدود الف فدان ( .  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار 

رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008 .       مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .   ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجة من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها 

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

القانون ولئحتة التنفيذية .

524 - فور فريندز لدارة المنشات السياحية FOUR FRIENDS  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

77811 قيدت فى 13-11-2014 برقم ايداع    27203 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة : إدارة و تشغيل المطاعم السياحية و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا 

الكحولية( و تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى . مع مراعاة القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن 

شركات الدارة الفندقية و شروط و إجراءات . مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية بشأن 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة النشاط . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة و تشترك بأى وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال 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.
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525 - اللوتس للمشروعات السياحية ش م م شركة سبق قيدها برقم     82789 قيدت فى 13-05-2015 برقم 

ايداع    13633 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل القري السياحية والفنادق ) 

الثابتة ( والموتيلت والشقق والجنحة الفندقية بمستوي ل يقل عن ثلثة نجوم والنشطة المكملة او المرتبطة بما 

اقامة وتشغيل السواق والمراكز التجارية للبيع بالجملة  ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية .   -

اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة السياحية والغير سياحية والكافيتريات ووحدات الطعام المتنقلة  والتجزئة   -

مع مراعاة احكام القوانين  تلتزم الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل غرض علي حدة   - •  .

ويجوز للشركة ان  واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  -

تكون لها مصلحة او تشترك بأي 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 في الهيئات السالفة او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

526 - فيت ايجى للستيراد و التصدير شركة سبق قيدها برقم     92316 قيدت فى 04-04-2016 برقم ايداع    

11329 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة و التوزيع فيما 

هو مسموح بة قانونا / التوريدات العمومية . التصدير و التوكيلت التجارية . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

120 لسنة 1982 و القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شان سجل المستوردين و تنظيم اعمال الوكالة التجارية و 

ل ينشئ تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من 

الجهات المختصة و بما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض . تقديم الستشارات فيما عدا 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 المنصوص عليها فى المادة 27 من 

قانون سوق راس المال و لئحتة التنفيذية ( . تجارة وتوريد اضافات اغذيه و اعلف بيطرية و ادوية بيطرية و 

تحصينات بيطرية و مبيدات حشرية و منظفات تجارة وتوزيع الدوية والمستلزمات الطبية . ادارة المشروعات 

الطبية والمجمعات الطبية والمستشفيات . اعداد دراسات الجدوى للمشروعات . ادارة و تشغيل مركز لعداد و 

تدريب و تنمية الموارد البشرية . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ’ وبشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجة من 

الوجوة مع الشركات و غيرها التى تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او فى الخارج

527 - كور للتوريدات Core For Supplies شركة سبق قيدها برقم     100271 قيدت فى 2016-12-22 

برقم ايداع    41405 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى الخص تجارة وتوزيع مواد البناء والجهزة الكهربائية واللكترونية 

واجهزة الشبكات ونظم المعلومات . التوريدات العمومية . اعداد التصميمات الهندسية . المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة . ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية . الشراف على تنفيذ المشروعات . الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية . تقديم الستشارات ) فيما عدا مايتعلق باسواق الوراق المالية وكذا الستشارات 

القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال والستحواذ وكذ الستشارات المالية 

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

سوق راس المال ولئحتة التنفيذية ( . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 

1982 فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية , ولينشى تاسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها البعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات 

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

لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية .
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528 - شركه يوني جراف للدعاية والعلن شركة سبق قيدها برقم     105767 قيدت فى 08-02-1996 برقم 

ايداع    1316 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : الدعاية والعلن 

والتسويق كافة المنتجات بماهو مسموح به قانونا . تجارة الورق- البلستيك - والدوات الكتابية والمكتبية 

ومستلزمات الدعاية والعلن . الوكالة التجارية  والستيراد والتصدير . تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120

لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وتعديلته وتنظيم اعمال الوكالة , ول 

ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها البعد الحصوللتراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل باحكام القوانيين 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 بأعمالها أو التي 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 .

530 - أهلة للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     140256 قيدت فى 26-09-2019 برقم ايداع    40540 وفى 

تخطيط واقامه وتنمية المناطق العمرانية  تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح أنشطه قانون 72 :  •

) الناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم (    أنشطة خارج قانون 

تقديم الستشارات ) فيما عدا  الستشارات الهندسية   • المقاولت العامه  • التوريدات العمومية   • •  : 72

يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية والستشارات والدراسات المتعلقة 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 المال ولئحته التنفيذية (  مع اللتزام بأفراد حسابات مستقلة 

ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار . وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه 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 في مصر 

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

531 - جى أم دى لمستحضرات التجميل G M D شركة سبق قيدها برقم     147105 قيدت فى 2020-02-18 

برقم ايداع    7788 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح - توريد وبيع وتصنيع لدى الغير 

مستحضرات التجميل ومستلزماتها - الستيراد والتصدير.  يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه 

من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيهةباعمالها  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

Active Education  532 - شركة أكتيف أديوكيشن للوساطة فى الحاق الطلب بالجامعات الجنبية

Company شركة سبق قيدها برقم     149169 قيدت فى 13-05-2020 برقم ايداع    14859 وفى تاريخ  

29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :-  1-اقامة و تشغيل مركز لعداد و تدريب و تنمية 

الموارد البشرية  2- تقديم خدمات الترجمة   3- تقديم الستشارات والستشارات المالية والدارية والقتصادية ) 

فيما عدا الستشارات القانونية و الستشارات و الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة راس المال و الستحواذ 

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

في المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحة التنفيذية ( 4- الوساطة في انهاء اجراءات الحاق الطلب 

بالجامعات و المدارس  5- ادارة وتشغيل المدارس ومعاهد التعليم الفنى ومراكز التدريب 6- بيع وتوريد السمدة 

والمخصبات الزراعية 7- التوريدات العمومية 8- المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة .  وذلك دون الخلل 

باحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة . و 

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

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او خارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون .
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533 - جاست انجيل لتجارة وتصنيع الملبس JUST ANGEL شركة سبق قيدها برقم     154122 قيدت فى 

20-09-2020 برقم ايداع    31962 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تجارة وتوزيع الملبس الجاهزة والحذية وتصنيع ما سبق لدى الغير

534 - محمد صلح احمد صباح و شركاه شركة سبق قيدها برقم     158232 قيدت فى 08-12-2020 برقم 

ايداع    46332 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح انشطة من داخل قانون 72 لسنة 2017  

اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة وتغليف المواد الغذائيه  اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز وطحن وخلط وتعبئة التوابل 

مع مراعاة  والبهارات والمستخلصات والصوصات   انشطة من خارج قانون 72لسنة 2017  التصدير   •

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

535 - فردى هاى تك ستون للرخام والجرانيت شركة سبق قيدها برقم     158520 قيدت فى 2020-12-13 

برقم ايداع    47145 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:-اقامة وتشغيل 

مصنع لتقطيع وتلميع وجلى ونشر وصقل الرخام والجرانيت -التصديرمع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز 

مالى مستقل لكل نشاط على حده 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

536 - ادنوك للستصلح وتنميه الراضي)شركة ذات مسئوليه محدوده( شركة سبق قيدها برقم     159766 

قيدت فى 04-01-2021 برقم ايداع    366 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح -اقامة و 

تشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية   - اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع العلف   -اقامة و تشغيل 

الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية و المنتجات الصناعية و المواد الغذائية و محطات الحاويات و 

صوامع الغلل  -استصلح و استزراع الراضي البور أو الصحراوية و منها   أ- استصلح وتجهيز الراضي 

بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   ب – استزراع الراضي المستصلحة  و يشرط في الحالتين ان 

تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح و الستزراع و أن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع 

تربية جميع أنواع الحيوانات  وليس الري بطريق الغمر.   )1النتاج الحيواني و الداجنى و السمكي و منه   أ -

سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   ب - تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء 

المزارع  كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   ج- تربية الخيول   -

اقامة و تشغيل و ادارة المخازن و المستودعات عدا مخازن الكيماويات  السمكية   انشطة خارج قانون 72   -

زراعة و تجفيف و تعبئة و تصدير العشاب و النباتات الطبيعية  توزيع و توريد المواد الغذائية   - الخطرة   -

و العطرية    مع افراد حسابات مالية و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار وذلك دون الخلل 

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 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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537 - اسرار نونيا العالمية لمستحضرات التجميل 

Nunnya secrets international cosmetics شركة سبق قيدها برقم     161789 قيدت فى 

15-02-2021 برقم ايداع    7389 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 

تصنيع وانتاج وتعبئة مستحضرات التجميل والعشاب الطبيعية لدى الغير . التسويق اللكترونى . التجارة 

اللكترونية . مركز تجميل للعناية بالشعر والجسم والبشرة )بيوتى سنتر( . التجارة العامة و التوزيع فيما هو 

مسموح به قانونا / التوريدات العمومية . الستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية . تجارة مستحضرات التجميل 

. تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 و القانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين  

وتنظيم اعمال الوكاله التجارية , ول ينشئ  تاسيس 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 . 

وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح و القرارات 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.

541 - بلتينيوم للصناعات الكهربائية شركة سبق قيدها برقم     175840 قيدت فى 15-11-2021 برقم ايداع    

54350 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : 1. اقامة و تشغيل مصنع النجف 

و الباليك و البجورات و الستندات و لمض الليد .2. تصنيع و تجميع و بيع نجف و ابجورات و اباليك و 

استندات و لمبات و كشفات خارجيه و كل مستلزمات الضاءه بكافة انواعها و اشكالها . 3. استيراد و تصدير 

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية , بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

النشاط . ويجوز أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالهاأو التي 

تعونها علي تحقيق غرضها أو كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون

542 - بابل للتصدير شركة ذات مسئولية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     181502 قيدت فى 

17-02-2022 برقم ايداع    10129 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:

التصدير/ التوريدات العمومية 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 و غيرها 

التي تزاول أعمال شبية باعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما يجوز لها  

ان تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .
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538 - شركة عبد الرحمن القطاونة الكهربائية لحلول الطاقة 

AQ Electric For Power Solutions شركة سبق قيدها برقم     162050 قيدت فى 18-02-2021 برقم 

ايداع    8150 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة : تقديم كافة الستشارات 

وعلى الخص استشارات حلول الطاقة الكهربائية والستشارات الدارية والتقنية واداء محطات الطاقة الشمسية ) 

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 

الشراف الفنى على تنفيذ المشروعات. تقديم خدمات  المادة 27 من قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية (. 

الدعم الفنى لمحطات الطاقة. اقامة وادارة وتشغيل مراكز تدريب وتعليم وتطوير وتنمية الموارد البشرية وتقديم كافة 

المقاولت الكهربائية  خدمات التعليم والتدريب العلمى والمهنى . المقاولت العامة والمتكاملة والمتخصصة.

والمقاولت الكهروميكانيكية والتوريدات الكهربائية . مقاولت اعمال محطات انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية 

الجديدة والمتجددة. التصدير. ادارة المشروعات ) مع مراعاة القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012 بشأن الدارة 

الفندقية ووفقا لما ورد بموافقة واجراءات التراخيص بها (. تسويق المنتجات فيما هو مسموح به قانونا ) فيما عدا 

التسويق العقارى (. تقديم كافة خدمات الفحوصات والتخطيط لجودة المشروعات والتأهيل الفنى للشركات فى 

مجالت الطاقة الكهربائية الجديدة والمتجددة. تقديم كافة خدمات فحص انظمة الطاقة وتشغيلها والتدريب عليها. 

توريد وتركيب وصيانة انظمة معدات ومستلزمات الطاقة الكهربائية الجديدة والمتجددة. التجارة العامة والتوزيع 

فيما هو مسموح به قانونا. التوريدات العمومية. 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 فى شركة اخرى او معها او ان تحول من طبيعة الى اخرى وذلك كله طبقا لحكام 

القانون.

 QHSSE PLATFORM 539 - كيو اتش اس اس اي بلت فورم للستشارات وخدمات مكافحه الحريق

شركة سبق قيدها برقم     164577 قيدت فى 06-04-2021 برقم ايداع    16477 وفى تاريخ  

التوريدات العموميه.   • التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا.  • 29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •

تقديم الستشارات فى مجال السلمه  اقامه وتشغيل واداره مركز لعداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه.  •

تركيب وصيانه وفحص فنى للجهزه اللكترونيه للمنشات من الداخل فقط من  والصحه المهنيه والبيئه والجوده.  •

)كاميرات المرافبه , اجهزه النذار , البوابات اللكترونيه  ومعدات السلمه واطفاء الحريق والنظمه 

استشارات هندسيه  الكهروميكانيكيه(مع مراعاه قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 6   لسنه 2003   •

خدمات استشارات الحريق والسلمه والصحه  وفحص سلمه عامه لمواقع النفط والغاز وجميع مواقع العمل  •

خدمات معايره وفحص  خدمات توريد وتركيب أنظمة الطفاء والنذار والجهزة اللكترونيه  • المهنيه  •

سلمه وامان الجهزة الكهروميكانيكية وفحص خطوط ضغط الهواء ومنع تسريب الغازات   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.
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540 - التسويق السريع

EXPRESS MARKETING COMPANY شركة سبق قيدها برقم     165049 قيدت فى 

14-04-2021 برقم ايداع    17987 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح التسويق 

التسويق فيما هوا مسموح بة قانونا   • إقامة وتشغيل مراكز التصالت   • اللكتروني عبر النترنت   •

إدارة الفنادق ,الثابتة ويخوت السفارى ,والموتيلت  تحصيل الفواتير لحساب الشركات وحساب الغير   •

,والشقق والجنحة الفندقية ,والقرى السياحية ,والنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك                  سواء كانت 

ادارة المخيمات السياحية علي ال يقل مستواها عن ثلث  خدمية او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية .  •

ادارة مارينا  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية   • نجوم   •

لليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها او المرتبطة بها .  السياحة البيئية ,وذلك بإقامة 

وإدارة النزل البيئية ,ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة.وذلك دون 

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

544 - شوكيدا للحلول الصحية shokeeda for Health solutions شركة سبق قيدها برقم     197491 

قيدت فى 20-11-2022 برقم ايداع    77156 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة . التجارة لمستحضرات التجميل و المواد الغذائية و المكملت الغذائية والغذية الخاصة والغذية الصحية 

المستلزمات الطبية ماعدا الدوية والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا . التصدير. التصنيع لدي الغير . وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوا ئح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة. 

ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمل شبيهة باعمالها والتي قد 

تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها
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الكيان القانونى

1 - مجدى عبد ا الصادق و عماد عبد ا الصادق وشركائهما شركة سبق قيدها برقم     66830 قيدت فى 

05-06-2013 برقم ايداع    12827 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

2 - عبدالحليم السعيد السيد منصور و شركاة شركة سبق قيدها برقم     82588 قيدت فى 06-05-2015 برقم 

ايداع    12931 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

3 - محمد العزب عبدالغنى ربيع وشركاه شركة سبق قيدها برقم     126852 قيدت فى 29-05-2018 برقم 

ايداع    45644 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

4 - سامية رزق بطرس مقار وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     148476 قيدت فى 16-03-2020 برقم ايداع    

12229 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

5 - شركة محمود محمد عز الحسيني وشريكه شركة تضامن  وسمتها التجارية البطل للتنمية العمرانية شركة سبق 

قيدها برقم     146720 قيدت فى 11-02-2020 برقم ايداع    6454 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح شركة تضامن

6 - علي طه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     170562 قيدت فى 15-08-2021 برقم ايداع    37062 وفى 

تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

7 - هيثم عبدا محمد على عوض  وشريكة شركة سبق قيدها برقم     110766 قيدت فى 16-10-2017 برقم 

ايداع    38309 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

8 - الوفاء لتصنيع المعادن ) محمود وطارق سيد محمد خليل ( تم تغيير الكيان القانونى الى شركة تضامن شركة 

سبق قيدها برقم     2077 قيدت فى 14-10-1998 برقم ايداع    828 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح شركة تضامن

9 - مريم محمد محمود يوسف وشركاتها شركة سبق قيدها برقم     51659 قيدت فى 08-05-2011 برقم ايداع    

7367 وفى تاريخ  17-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

10 - طة محمد طة وشركاه شركة سبق قيدها برقم     43195 قيدت فى 04-01-2010 برقم ايداع    158 

وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

11 - اكرامي صبحي محمد وشريكة شركة سبق قيدها برقم     63483 قيدت فى 20-01-2013 برقم ايداع    

1419 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

12 - السيد عبدالرحمن محمد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     152824 قيدت فى 26-08-2020 برقم ايداع    

27479 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

13 - مشيل ثابت توفيق وشريكه شركة سبق قيدها برقم     160334 قيدت فى 18-01-2021 برقم ايداع    

2274 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

14 - محمود اللمبى محمد شريف وشركاه شركة سبق قيدها برقم     54958 قيدت فى 14-11-2011 برقم 

ايداع    21523 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

15 - خالد احمد اسماعيل النصاري وشريكة شركة سبق قيدها برقم     159065 قيدت فى 21-12-2020 برقم 

ايداع    48896 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

16 - ممدوح نجيب وشركاه شركة سبق قيدها برقم     167681 قيدت فى 20-06-2021 برقم ايداع    

27881 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

17 - ماكسر الصناعية Maxar Industrial Group شركة سبق قيدها برقم     155175 قيدت فى 

07-10-2020 برقم ايداع    35435 وفى تاريخ  24-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ذات مسئولية 

محدودة

18 - ستيدي للتعميرsteady for reconstruction شركة سبق قيدها برقم     143202 قيدت فى 

03-12-2019 برقم ايداع    51286 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح ذات مسئولية 

محدودة

19 - هشام بركات وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     113395 قيدت فى 28-11-2017 برقم ايداع    

46927 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن
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20 - عمرو عاشور ابراهيم على وشريكه شركة سبق قيدها برقم     152033 قيدت فى 10-08-2020 برقم 

ايداع    24653 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 42109   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-11-2009 برقم ايداع    22637 الى   اكوتل لتكنولوجيا المعلومات والتصالت والحلول 

ECOTEL FOR ICT INTEGRATED SOLUTIONS المتكاملة

2 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 44687   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-03-2010 برقم ايداع    5872 الى   اندماج الشركة فى البيت لصناعه المفروشات شركة 

مساهمة مصرية - وبذلك يتم محو القيد من السجل التجارى

3 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 44687   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2010 برقم ايداع    1000045 الى   اندماج الشركة  فى شركة البيت لصناعه 

المفروشات  ش . م . م وبذلك يمحى القيد من السجل

4 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 44687   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-01-2013 برقم ايداع    1000039 الى   اندماج الشركة  فى شركة البيت لصناعه 

المفروشات  ش . م . م وبذلك يمحى القيد من السجل

5 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 44687   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-04-2011 برقم ايداع    1000034 الى   اندماج الشركة  فى شركة البيت لصناعه 

المفروشات  ش . م . م وبذلك يمحى القيد من السجل

6 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 51066   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-03-2011 برقم ايداع    5213 الى   دمج شركة كاميجيت لصناعة الملبس الجاهزة) شركة 

مندمجة( - في شركة كريستال فور ماكينك شيرتس كريستال فور ماكينك شيرتس)شركة دامجة(

7 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 51865   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2011 برقم ايداع    8288 الى   مصطفى مصطفى على عبدالرحمن وشركائه

8 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 55880   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-01-2012 برقم ايداع    508 الى   دمج شركة كاميجيت لصناعة الملبس الجاهزة) شركة 

مندمجة( - في شركة كريستال فور ماكينك شيرتس كريستال فور ماكينك شيرتس)شركة دامجة( وبذلك يمحى القيد

9 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 66830   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-06-2013 برقم ايداع    12827 الى   مجدى عبد ا الصادق و عماد عبد ا الصادق 

وشركائهما

10 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 81923   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-04-2015 برقم ايداع    10722 الى   دمج شركة المتحدة لصناعة المفروشات شركة ذات 

مسئولية محدودة ) مندمجة ( فى شركة البيت لصناعه المفروشات  شركة مساهمة مصرية ) دامجة (

11 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 82588   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-05-2015 برقم ايداع    12931 الى   عبدالحليم السعيد السيد منصور و شركاة

12 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148852   وتم 

DYNAMIC MOTION  ايداعه بتاريخ 28-04-2020 برقم ايداع    13604 الى   ديناميك موشين للفعاليات

EVENTS  تحويل الشركة من قانون 72 لسنه 2017 الي القانون 159 لسنه 1981

13 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 154126   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-09-2020 برقم ايداع    31966 الى   الفضية هوم للصناعات والمقاولت
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14 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165179   وتم 

Insight Egypt ايداعه بتاريخ 18-04-2021 برقم ايداع    18480 الى   إنسايت للستشارات الدوائية

15 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165858   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-05-2021 برقم ايداع    21089 الى   حورس جروب لتنفيذ مشروعات البناء

16 -  فى تاريج :01-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 180102   وتم 

Integrated   ايداعه بتاريخ 23-01-2022 برقم ايداع    4122 الى   شركة خدمات الطاقه والهندسه المتكامله

)Energy and Engineering Services )IEES

17 -  فى تاريج :03-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2601   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-02-1985 برقم ايداع    364 الى   شركة مركز التجارة العالمي - القاهرة 

WORLD-TRADE CENTRE CO - CAIRO

18 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 126852   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-05-2018 برقم ايداع    45644 الى   محمد العزب عبدالغنى ربيع وشركاه

19 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 129517   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-12-2018 برقم ايداع    56143 الى   العالميه لشبكات الري بالتنقيط ) رجب احمد محمد 

الدباوي وشريكه (

20 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 144378   وتم 

GHAZAL  ايداعه بتاريخ 25-12-2019 برقم ايداع    55308 الى   غزال إيجي جروب للصناعات الغذائية

EGY GROUP

21 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 171384   وتم 

Kaizer Bites  ايداعه بتاريخ 29-08-2021 برقم ايداع    39717 الى   كايزر بايتس للتجارة والتوزيع

22 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 173749   وتم 

Impulses ايداعه بتاريخ 11-10-2021 برقم ايداع    47449 الى    امبالسز لللكترونيات

23 -  فى تاريج :04-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 196074   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-10-2022 برقم ايداع    71031 الى   زدوان للمقاولت العامة و التوريدات العمومية

24 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 56258   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-01-2012 برقم ايداع    1954 الى   آفاق مصر للمقاولت العامه والتوريدات والعمال 

الكهربائية

25 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 60194   وتم 

Yaz For   ) ايداعه بتاريخ 28-08-2012 برقم ايداع    17457 الى   ياز للصناعه والتجارة ) ليتشى

industry and trade -  LYCHEE

26 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 97062   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-09-2002 برقم ايداع    5446 الى   العالميه لتصنيع اللحوم  - ابراهيم ممدوح السيد محمد 

ستين وشريكة

27 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 126761   وتم 

Capri Projects  - ايداعه بتاريخ 28-10-2018 برقم ايداع    45271 الى    كابري لدارة المشروعات

Management

28 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 161726   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-12-2022 برقم ايداع    81673 الى   كرم الشام للمطاعم
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29 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 172879   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-09-2021 برقم ايداع    44599 الى    اكسل جلوبال للحاق العمالة المصرية بالخارج ) 

) Excel Global

30 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 174302   وتم 

Alam Eldin ) ايداعه بتاريخ 19-10-2021 برقم ايداع    49302 الى   )علم الدين للتصدير - ايه . دى . اى

 for Export - A.D.E

31 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 310194   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-1997 برقم ايداع    25126 الى   شركة شين جروب للستثمارالعقارى والسياحى 

والمقاولت ) ش.م.م (

32 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 37772   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-03-2009 برقم ايداع    5804 الى    ثمار لدارة المستشفيات

33 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54239   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-10-2011 برقم ايداع    18489 الى   هاني عبد الله وشريكه

34 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 133138   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-03-2019 برقم ايداع    13291 الى    مصطفى عبد العزيز مهلل  وشريكه

35 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 144665   وتم 

ايداعه بتاريخ 01-01-2020 برقم ايداع    38 الى   ارتس بلس للحاق العمالة بالداخل والخارج

36 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159470   وتم 

ايداعه بتاريخ 29-12-2020 برقم ايداع    50510 الى   سفن ايبس للدعاية و العلن

37 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 166081   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-05-2021 برقم ايداع    21781 الى   بريد باسكت ايجيبت للمخبوزات )جيرمان بيكري(

 BREAD BASKET EGYPT )German Bakery( شركة شخص واحد محدودة المسئولية.

38 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 170233   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-08-2021 برقم ايداع    36035 الى   تعديل السم ليصبح / الركس لتقنيه المعلومات

39 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 174802   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-10-2021 برقم ايداع    50902 الى   الحلم للمطاعم والكافيهات فودى بيل

40 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 189031   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-06-2022 برقم ايداع    39790 الى   استيس للديكور

41 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 194881   وتم 

TREND    ايداعه بتاريخ 10-10-2022 برقم ايداع    65611 الى   تريند فارما جروب لداره الصيدليات

PHARMA GROOP

42 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 215   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-1995 برقم ايداع    134 الى   خالد ابراهيم  محمد راشد وشركاه   - شركة توصية 

بسيطة ‘  وسمتها التجارية جنرال سيليندرز

43 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10998   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-03-2004 برقم ايداع    1313 الى   شركه مودرن اليكتريك للتجاره والتوزيع والستيراد 

والتصدير
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44 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 40050   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-07-2009 برقم ايداع    14622 الى   اركان للثاث والديكور R-kan   )شركه ذات 

مسؤولية محدوده (

45 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 58156   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-01-2003 برقم ايداع    90 الى   مستشفي الشروق ) حسين يوسف احمد رزق وشريكية (

46 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 82624   وتم 

FROG  - ايداعه بتاريخ 07-05-2015 برقم ايداع    13079 الى   فروج ادز للدعاية والعلن - ايملك

ADS - EMLAK

47 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 13-03-2018 برقم ايداع    1757892 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

48 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-11-2022 برقم ايداع    73497 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

49 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    22738 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

50 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-11-2022 برقم ايداع    73491 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

51 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 04-03-2020 برقم ايداع    10665 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

52 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-12-2017 برقم ايداع    49768 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

53 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 16-03-2020 برقم ايداع    1340084 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

54 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-05-2021 برقم ايداع    21662 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

55 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-09-2021 برقم ايداع    44901 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

56 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-05-2021 برقم ايداع    21663 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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57 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-12-2017 برقم ايداع    49773 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

58 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 04-03-2020 برقم ايداع    10664 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

59 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 02-08-2021 برقم ايداع    34994 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

60 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-04-2019 برقم ايداع    15960 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

61 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 25-02-2019 برقم ايداع    8997 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

62 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-04-2019 برقم ايداع    15962 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

63 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 01-11-2017 برقم ايداع    41734 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

64 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-11-2022 برقم ايداع    73486 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

65 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 26-09-2016 برقم ايداع    29346 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

66 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-11-2019 برقم ايداع    49205 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

67 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-04-2022 برقم ايداع    21876 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

68 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 22-11-2016 برقم ايداع    36501 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

69 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-02-2020 برقم ايداع    1340083 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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70 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    22752 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

71 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 22-06-2015 برقم ايداع    18063 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

72 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-12-2017 برقم ايداع    1000083 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

73 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 14-09-2020 برقم ايداع    31057 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

74 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 13-12-2020 برقم ايداع    47271 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

75 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 13-12-2020 برقم ايداع    47270 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

76 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-05-2021 برقم ايداع    21665 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

77 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 26-09-2016 برقم ايداع    29345 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

78 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 09-06-2016 برقم ايداع    18521 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

79 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 26-09-2016 برقم ايداع    29344 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

80 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    22727 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

81 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 05-08-2019 برقم ايداع    32813 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

82 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-11-2022 برقم ايداع    73493 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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83 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 11-08-2020 برقم ايداع    24946 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

84 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-11-2022 برقم ايداع    73488 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

85 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-11-2022 برقم ايداع    73499 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

86 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 09-06-2016 برقم ايداع    18522 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

87 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    22729 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

88 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-05-2021 برقم ايداع    21664 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

89 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 09-10-2019 برقم ايداع    42310 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

90 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-04-2019 برقم ايداع    15961 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

91 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-04-2017 برقم ايداع    14667 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

92 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-01-2016 برقم ايداع    1658 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

93 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-04-2017 برقم ايداع    14668 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

94 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 09-02-2016 برقم ايداع    4263 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

95 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-09-2021 برقم ايداع    44904 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

Page 885 of 1616 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

96 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 04-05-2017 برقم ايداع    15950 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

97 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 09-02-2016 برقم ايداع    4261 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

98 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-01-2016 برقم ايداع    1660 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

99 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-05-2021 برقم ايداع    21666 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

100 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 14-09-2020 برقم ايداع    31059 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

101 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 19-09-2019 برقم ايداع    39247 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

102 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 25-02-2019 برقم ايداع    8998 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

103 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-10-2017 برقم ايداع    37778 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

104 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 13-12-2020 برقم ايداع    47272 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

105 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 09-02-2016 برقم ايداع    4262 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

106 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 19-09-2019 برقم ايداع    39248 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

107 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 10-04-2019 برقم ايداع    16578 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

108 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 11-05-2017 برقم ايداع    16895 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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109 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-01-2016 برقم ايداع    1657 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

110 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 16-03-2020 برقم ايداع    12315 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

111 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-09-2021 برقم ايداع    44906 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

112 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 26-04-2017 برقم ايداع    15083 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

113 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-09-2021 برقم ايداع    44907 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

114 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 13-12-2020 برقم ايداع    47269 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

115 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 19-09-2019 برقم ايداع    39251 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

116 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 26-09-2016 برقم ايداع    29347 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

117 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-12-2017 برقم ايداع    49771 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

118 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-11-2019 برقم ايداع    49206 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

119 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 08-08-2019 برقم ايداع    33491 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

120 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 09-02-2016 برقم ايداع    4265 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

121 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 01-09-2016 برقم ايداع    27514 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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122 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-09-2021 برقم ايداع    44908 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

123 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 10-04-2019 برقم ايداع    16579 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

124 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-09-2021 برقم ايداع    44909 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

125 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 14-09-2020 برقم ايداع    31060 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

126 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 13-12-2020 برقم ايداع    47268 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

127 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 09-02-2016 برقم ايداع    4264 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

128 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 03-07-2019 برقم ايداع    27714 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

129 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 02-03-2017 برقم ايداع    7857 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

130 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-09-2021 برقم ايداع    44903 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

131 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 03-03-2016 برقم ايداع    7258 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

132 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 19-09-2019 برقم ايداع    39250 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

133 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-12-2017 برقم ايداع    49769 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

134 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-02-2016 برقم ايداع    5980 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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135 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 03-03-2019 برقم ايداع    10130 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

136 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-09-2021 برقم ايداع    44902 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

137 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 06-04-2017 برقم ايداع    12785 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

138 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 14-07-2021 برقم ايداع    32726 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

139 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 03-03-2019 برقم ايداع    10129 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

140 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 03-03-2016 برقم ايداع    7257 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

141 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 24-04-2017 برقم ايداع    14855 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

142 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-12-2016 برقم ايداع    39792 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

143 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 02-08-2017 برقم ايداع    27424 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

144 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 02-08-2017 برقم ايداع    27422 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

145 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 02-08-2017 برقم ايداع    27423 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

146 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 13-09-2017 برقم ايداع    33330 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

147 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-10-2017 برقم ايداع    37780 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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148 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 97965   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-10-2016 برقم ايداع    31837 الى   شركة سايد أب تكنولوجى Side Up  )ش. ذ. م. م (

149 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 26-04-2021 برقم ايداع    19724 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

150 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 13-12-2020 برقم ايداع    47273 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

151 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 23-09-2021 برقم ايداع    44905 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

152 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 11-05-2017 برقم ايداع    16894 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

153 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 14-07-2021 برقم ايداع    32725 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

154 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 04-04-2017 برقم ايداع    12380 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

155 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 28-07-2021 برقم ايداع    34056 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

156 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 06-04-2017 برقم ايداع    12786 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

157 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 01-11-2017 برقم ايداع    41731 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

158 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-12-2016 برقم ايداع    39795 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

159 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-12-2016 برقم ايداع    39796 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

160 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 104204   

Tasaheel For  وتم ايداعه بتاريخ 04-04-2017 برقم ايداع    12379 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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161 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 104306   

Tasaheel For  وتم ايداعه بتاريخ 17-12-2017 برقم ايداع    49770 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

162 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 104306   

Tasaheel For  وتم ايداعه بتاريخ 06-04-2017 برقم ايداع    12787 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

163 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 104816   

Tasaheel For  وتم ايداعه بتاريخ 23-04-2017 برقم ايداع    14669 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

164 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 107693   

وتم ايداعه بتاريخ 19-07-2017 برقم ايداع    25613 الى   

أسم الشركة على محمود المفلح مومنى و شريكه , شركة تضامن و سمتها التجارية شركة اسيا .

165 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 154840   

وتم ايداعه بتاريخ 01-10-2020 برقم ايداع    34310 الى   تغيير مظله القانون الخروج من العمل تحت مظله 

القانون رقم 72 لسنة 2017 والعمل وفقا  لحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولئحته التنفيذية .

166 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 156649   

phi business  وتم ايداعه بتاريخ 05-11-2020 برقم ايداع    40529 الى    فاي للستثمار التجاري

investment

167 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 390536   

Tasaheel For  وتم ايداعه بتاريخ 12-10-2017 برقم ايداع    37779 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

168 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 4185   وتم 

MASH CONSULTANTS  ايداعه بتاريخ 14-11-1999 برقم ايداع    6283 الى   ماش للستشارات

169 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20612   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-09-2006 برقم ايداع    14941 الى   ماونتن فيو للتطوير و التنمية العقارية

170 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 43715   وتم 

G Hotels  ايداعه بتاريخ 01-02-2010 برقم ايداع    2099 الى   جي لدارة الفنادق

171 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 47158   وتم 

G Hotelsايداعه بتاريخ 22-07-2010 برقم ايداع    16439 الى   جي لدارة الفنادق

172 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 80370   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-02-2015 برقم ايداع    4638 الى   حمدى عبد الحميد محمود محمد الجيزاوى و شريكيه

173 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    22797 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

174 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-04-2022 برقم ايداع    21873 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

175 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-07-2022 برقم ايداع    44340 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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176 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    22781 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

177 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 04-03-2020 برقم ايداع    10666 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

178 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-07-2022 برقم ايداع    44333 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

179 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-07-2022 برقم ايداع    44328 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

180 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 16-06-2019 برقم ايداع    24881 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

181 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-04-2022 برقم ايداع    21870 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

182 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-07-2022 برقم ايداع    44335 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

183 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    22755 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

184 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    22792 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

185 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-07-2022 برقم ايداع    44326 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

186 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-07-2022 برقم ايداع    44337 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

187 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 16-06-2019 برقم ايداع    24883 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

188 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    22795 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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189 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-04-2022 برقم ايداع    22786 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

190 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84561   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-07-2015 برقم ايداع    19510 الى   كريستال مايند للتكنولوجيا وحلول الدفع اللكتروني _ 

Crystal Mind Technology for– e – payments – crystal pay كريستال باي

191 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 16-06-2019 برقم ايداع    24884 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

192 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 27-12-2018 برقم ايداع    55910 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

193 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-01-2022 برقم ايداع    3960 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

194 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 10-04-2019 برقم ايداع    16580 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

195 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 03-07-2019 برقم ايداع    27715 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

196 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 11-07-2019 برقم ايداع    29104 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

197 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 01-03-2020 برقم ايداع    9918 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

198 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 05-08-2019 برقم ايداع    32811 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

199 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 03-07-2019 برقم ايداع    27716 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

200 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 14-07-2021 برقم ايداع    32724 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

201 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-01-2022 برقم ايداع    3956 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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202 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 01-03-2020 برقم ايداع    9919 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

203 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 29-11-2018 برقم ايداع    51004 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

204 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 29-11-2018 برقم ايداع    51003 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

205 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 28-07-2021 برقم ايداع    34055 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

206 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 127946   

وتم ايداعه بتاريخ 25-11-2018 برقم ايداع    49901 الى   

جى اتش هامر للمصاعد )GH HUMMER FOR ELEVATORS( ) ش.م.م (

207 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128897   

وتم ايداعه بتاريخ 16-12-2018 برقم ايداع    53507 الى   محمد سعيد صابر وشريكتة للستيراد والتصدير

208 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 147963   

وتم ايداعه بتاريخ 04-03-2020 برقم ايداع    10499 الى   فؤاد ناجي جروب للدعاية والعلن

209 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 155515   

وتم ايداعه بتاريخ 15-10-2020 برقم ايداع    36714 الى   تعديل اسم الشركة ليصبح / شركة ميسكو 

اكسبريس لوجستيكس MESCO EXPRESS LOGISTICS ) شركة ذات مسئولية محدوده(

210 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159012   

Team  وتم ايداعه بتاريخ 20-12-2020 برقم ايداع    48800 الى    تي اي ايه ام هارون للمقاولت العامه

haroun

211 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177050   

وتم ايداعه بتاريخ 01-12-2021 برقم ايداع    57980 الى   ريهام السيد ابراهيم عبدالدايم وشريكها

212 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 189347   

Beyond  وتم ايداعه بتاريخ 28-06-2022 برقم ايداع    41359 الى    بيوند ايجيبت لتنمية الموارد البشرية

Egypt For Training and Development

213 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198020   

وتم ايداعه بتاريخ 28-11-2022 برقم ايداع    79741 الى   ماربلستا نيو لتصدير الرخام والجرانيت

214 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-02-2020 برقم ايداع    8512 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

215 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-09-2018 برقم ايداع    1757887 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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216 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 03-07-2019 برقم ايداع    27717 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

217 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-08-2022 برقم ايداع    48766 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

218 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-07-2022 برقم ايداع    44345 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

219 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 09-04-2019 برقم ايداع    1710224 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

220 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 16-06-2019 برقم ايداع    24882 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

221 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-12-2017 برقم ايداع    49772 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

222 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-02-2020 برقم ايداع    8511 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

223 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-07-2022 برقم ايداع    44330 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

224 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    50382 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

225 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 03-03-2019 برقم ايداع    1710239 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

226 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 07-11-2022 برقم ايداع    73502 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

227 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 13-08-2022 برقم ايداع    50391 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

228 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-07-2022 برقم ايداع    44348 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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229 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 18-07-2022 برقم ايداع    44354 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

230 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-12-2016 برقم ايداع    1000056 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

231 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 84209   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-02-2020 برقم ايداع    8510 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

232 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-02-2020 برقم ايداع    8516 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

233 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 10-05-2018 برقم ايداع    21202 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

234 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-01-2022 برقم ايداع    3958 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

235 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-02-2020 برقم ايداع    8513 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

236 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 19-07-2018 برقم ايداع    31034 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

237 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 05-08-2019 برقم ايداع    32814 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

238 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 28-06-2016 برقم ايداع    20469 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

239 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 10-05-2018 برقم ايداع    21203 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

240 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-01-2022 برقم ايداع    3959 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

241 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-01-2022 برقم ايداع    3957 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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242 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 19-09-2019 برقم ايداع    39249 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

243 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-05-2021 برقم ايداع    21667 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

244 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 10-05-2018 برقم ايداع    21204 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

245 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-12-2019 برقم ايداع    53874 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

246 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-12-2016 برقم ايداع    39794 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

247 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-02-2020 برقم ايداع    8515 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

248 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-02-2020 برقم ايداع    8514 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

249 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 88530   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 17-12-2019 برقم ايداع    53875 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

250 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 15-11-2021 برقم ايداع    54453 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

251 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 09-04-2019 برقم ايداع    16389 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

252 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 30-09-2021 برقم ايداع    45922 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

253 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-01-2022 برقم ايداع    3962 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

254 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 19-07-2018 برقم ايداع    31033 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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255 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 30-09-2021 برقم ايداع    45923 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

256 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 03-07-2019 برقم ايداع    27718 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

257 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 03-07-2019 برقم ايداع    27713 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

258 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 28-06-2016 برقم ايداع    20472 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

259 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 15-11-2021 برقم ايداع    54454 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

260 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90536   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-01-2022 برقم ايداع    3961 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

261 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 30-09-2021 برقم ايداع    45921 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

262 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 20-11-2019 برقم ايداع    49207 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

263 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90984   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 01-03-2020 برقم ايداع    9920 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

264 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 93122   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-04-2016 برقم ايداع    14077 الى   سماره عبد السلم علي عبد السلم وشركاه شركه 

توصيه بسيطه وسمتها التجاريه )مصر بلست(

265 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-12-2016 برقم ايداع    39793 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

266 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 01-11-2017 برقم ايداع    41733 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

267 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 28-06-2016 برقم ايداع    20471 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E
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268 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 28-06-2016 برقم ايداع    20470 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

269 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 22-11-2016 برقم ايداع    36503 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

270 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 22-11-2016 برقم ايداع    36504 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

271 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 01-11-2017 برقم ايداع    41732 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

272 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99192   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 11-08-2020 برقم ايداع    24947 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

273 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99877   وتم 

Tasaheel For  ايداعه بتاريخ 12-12-2016 برقم ايداع    39797 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

274 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 111673   

وتم ايداعه بتاريخ 29-10-2017 برقم ايداع    40934 الى   الصادق لصناعة الملبس

275 -  فى تاريج :10-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 169410   

Tasaheel For  وتم ايداعه بتاريخ 28-07-2021 برقم ايداع    34054 الى   تساهيل للتمويل ش.م.م

Financing S.A.E

276 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 22522   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-02-2007 برقم ايداع    2067 الى   ياسر عبد الكريم عبد الغنى الفولى وشريكه

277 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 99448   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-11-2016 برقم ايداع    37382 الى   تريدلين للتصدير والتوكيلت التجارية )ش.ذ.م.م (

278 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 124265   

PREMIER  وتم ايداعه بتاريخ 15-08-2018 برقم ايداع    35257 الى   بريماير للخدمات الكهروميكانيكية

FOR MEP SERVICES

279 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148476   

وتم ايداعه بتاريخ 16-03-2020 برقم ايداع    12229 الى   سامية رزق بطرس مقار وشريكتها

280 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 154478   

LABELEK وتم ايداعه بتاريخ 27-09-2020 برقم ايداع    33257 الى   لبيليك

281 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 163169   

وتم ايداعه بتاريخ 11-03-2021 برقم ايداع    11619 الى   أد ديمنيشنس لنتاج المحتوى اللكتروني

AD DIMENSIONS

282 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177220   

La figure for food  وتم ايداعه بتاريخ 05-12-2021 برقم ايداع    58620 الى   لفيج للصناعات الغذائيه

 manufacturing
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283 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 180021   

وتم ايداعه بتاريخ 20-01-2022 برقم ايداع    3851 الى   وضع الشركة تحت التصفية

284 -  فى تاريج :11-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 197122   

Thrift Trading وتم ايداعه بتاريخ 14-11-2022 برقم ايداع    75656 الى   ثريفت تريدنج

285 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 85999   وتم 

ايداعه بتاريخ 06-09-2015 برقم ايداع    25137 الى    نيووم للتطوير العقاري

286 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 90155   وتم 

ايداعه بتاريخ 27-01-2016 برقم ايداع    2822 الى    نيوديركشن لنشاء وإدارة المنشأت التعليمية )ش.م.م (

287 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 103748   

وتم ايداعه بتاريخ 23-03-2017 برقم ايداع    10848 الى   محمد اسماعيل محمد محمد وشركاة

288 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 122686   

) N73 ( وتم ايداعه بتاريخ 05-07-2018 برقم ايداع    28794 الى   ان سبعة وثلثون

289 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146720   

وتم ايداعه بتاريخ 11-02-2020 برقم ايداع    6454 الى    شركة محمود محمد عز الحسيني وشريكه شركة 

تضامن  وسمتها التجارية البطل للتنمية العمرانية

290 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 149330   

وتم ايداعه بتاريخ 20-05-2020 برقم ايداع    15600 الى   امتياز للتنمية الزراعية

291 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 157849   

W  وتم ايداعه بتاريخ 02-12-2020 برقم ايداع    45231 الى    دبليو للداره والتسويق الرياضي والترفيهي

.For Sports Management and Entertainment

292 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 158647   

OMIDA  - وتم ايداعه بتاريخ 14-12-2020 برقم ايداع    47624 الى   اوميدا جروب للديكورات والثاث

GROUP

293 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 171549   

وتم ايداعه بتاريخ 01-09-2021 برقم ايداع    40462 الى   بلك كى للتجاره 

BLACK KeY FOR TRADING

294 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 195766   

وتم ايداعه بتاريخ 23-10-2022 برقم ايداع    69619 الى   ميديا سكوير للحلول الرقمية والعلقات العامة  

Media Square Digital Solutions and Public Relations

295 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 196308   

Pearl  وتم ايداعه بتاريخ 31-10-2022 برقم ايداع    72002 الى    بيرل للستثمارات الصناعية

Industrial Investments LLC

296 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198826   

وتم ايداعه بتاريخ 12-12-2022 برقم ايداع    84267 الى   اركان للتطوير والستشارات الهندسية ش.ذ.م.م

297 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1808   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-10-2000 برقم ايداع    401 الى   شركه كارما للتبريد خالد سمير حسن عامر وشركاة

298 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 38587   وتم 

Scope  ايداعه بتاريخ 06-05-2009 برقم ايداع    9093 الى   سكوب ميد ذا بريدچ للرعاية الطبيه والتدريب

 Med The Bridge for Medical care and training
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299 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 140791   

وتم ايداعه بتاريخ 10-10-2019 برقم ايداع    42467 الى    سفن هاندز للخدمات الهندسيه والمقاولت العامه

300 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 170562   

وتم ايداعه بتاريخ 15-08-2021 برقم ايداع    37062 الى   علي طه وشريكه

301 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 196635   

U.S.C. وتم ايداعه بتاريخ 07-11-2022 برقم ايداع    73527 الى   يو اس سي لوج للتخليص الجمركي

 Log For Customs Clearance

302 -  فى تاريج :13-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 313330   

وتم ايداعه بتاريخ 05-05-1998 برقم ايداع    7223 الى   رمسيس للتنمية العقارية ش.م.م

303 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2908   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-09-1999 برقم ايداع    793 الى   ممدوح عياد نعمان وشركاه

304 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 15549   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-07-2005 برقم ايداع    9719 الى   ايكوتك للمراتب والمفروشات والثاث )هشام دردير 

الشريف وشركاه (

305 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 70195   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-12-2013 برقم ايداع    26433 الى   شركة لينكرز لتطوير الداء الرقمى  ) ش.ذ.م.م(

306 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 78356   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-12-2014 برقم ايداع    29290 الى   مجموعة الجواد للتجارة والتصدير

307 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 103659   

Aspire   وتم ايداعه بتاريخ 21-03-2017 برقم ايداع    10498 الى   اسباير كابيتال للستشارات المالية

capital

308 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 110766   

وتم ايداعه بتاريخ 16-10-2017 برقم ايداع    38309 الى   هيثم عبدا محمد على عوض  وشريكة

309 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 145679   

وتم ايداعه بتاريخ 21-01-2020 برقم ايداع    3000 الى   حسين فايز للمقاولت

310 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 146535   

وتم ايداعه بتاريخ 06-02-2020 برقم ايداع    5754 الى   بناء مصر الدولية للزخرفة الجبسية

311 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 158342   

وتم ايداعه بتاريخ 10-12-2020 برقم ايداع    46787 الى    ابراهيم محمد محمود طريح وشريكيه

312 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165185   

وتم ايداعه بتاريخ 18-04-2021 برقم ايداع    18486 الى   سيرا لدارة المشروعات

313 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 171533   

وتم ايداعه بتاريخ 31-08-2021 برقم ايداع    40266 الى   ايماك للحاق العماله المصريه بالخارج

314 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198711   

وتم ايداعه بتاريخ 11-12-2022 برقم ايداع    83773 الى   الجامعات الجديدة للتعليم عبر الوطن في مصر 

New Universities Transnational Education In Egypt

315 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2077   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-10-1998 برقم ايداع    828 الى   الوفاء لتصنيع المعادن ) محمود وطارق سيد محمد خليل ( 

تم تغيير الكيان القانونى الى شركة تضامن
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316 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8266   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-07-2003 برقم ايداع    689 الى   سلمي عبد الهادي الطرنيسي وشريكيها

317 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20475   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-09-2006 برقم ايداع    14359 الى   عربيات للتجارة والتوزيع  ) عربيات ايجيبت (

318 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 37194   وتم 

ايداعه بتاريخ 17-02-2009 برقم ايداع    3310 الى   الخليجية للنقل الجماعي ) هاي باص (

319 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 37336   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-02-2009 برقم ايداع    3895 الى   حمزة شرحبيل بسيسو وشريكته

320 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 73743   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-05-2014 برقم ايداع    11267 الى   اركنت للتجارة العامة )ش.ذ.م.م(

321 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 82665   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-05-2015 برقم ايداع    13249 الى   تعديل اسم فرع الشركة بمصر ليصبح - نوبل كورب 

.Noblecorp Drilling Holdings Singapore PTE. LTD .دريلنج هولدنجز سنغافورة بى تى اى. ليمتد

322 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 132947   

D وتم ايداعه بتاريخ 18-03-2019 برقم ايداع    12604 الى    شركة  دي . اكس . تي  لنظم تقنية المعلومات

X T   for  information technology systems   )ش.ذ.م.م(

323 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 177334   

وتم ايداعه بتاريخ 07-12-2021 برقم ايداع    58934 الى   دبليو تى للتكنولوجيا والتسويق اللكترونى 

AND MARKETING  EMAIL W T FOR TECHNOLOGY

324 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 194119   

وتم ايداعه بتاريخ 26-09-2022 برقم ايداع    62182 الى   أحمد علم للتجارة

325 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 197339   

ESTABENE وتم ايداعه بتاريخ 16-11-2022 برقم ايداع    76492 الى   استابينى للتصدير

326 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198305   

OFFSIDE TO  وتم ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    85591 الى   أوف سايد لدارة المطاعم

MANAGE RESTAURANTS (ش.ذ.م.م)

327 -  فى تاريج :17-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 51659   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-05-2011 برقم ايداع    7367 الى   مريم محمد محمود يوسف وشركاتها

328 -  فى تاريج :17-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 187667   

Inanna Creative  وتم ايداعه بتاريخ 30-05-2022 برقم ايداع    33084 الى   إنانا للحلول البداعية

Solutions

329 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16958   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-11-2005 برقم ايداع    16568 الى   محمد فؤاد مرسي محمود  وشريكه

330 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 43195   وتم 

ايداعه بتاريخ 04-01-2010 برقم ايداع    158 الى   طة محمد طة وشركاه

331 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 85570   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-08-2015 برقم ايداع    23435 الى   سامح محمد فهمى وشريكته

332 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 94559   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-06-2016 برقم ايداع    19303 الى   فولكانو لعمال المحاجر

Page 902 of 1616 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

333 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 139353   

وتم ايداعه بتاريخ 09-09-2019 برقم ايداع    37160 الى   شركه المملكه المتحده للتطوير و البحث العلمى 

UK Company For Devlopment and scientific Reserch

334 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 144921   

وتم ايداعه بتاريخ 08-01-2020 برقم ايداع    808 الى   سوديفو للبحوث والتطوير والتدريب والستشارات

335 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 147943   

وتم ايداعه بتاريخ 04-03-2020 برقم ايداع    10479 الى   - لوكسيرا للمقاولت العمومية

336 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 172693   

وتم ايداعه بتاريخ 21-09-2021 برقم ايداع    44093 الى   النباء لتجارة الخشاب والديكور

337 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 196242   

وتم ايداعه بتاريخ 31-10-2022 برقم ايداع    71758 الى     بن روز المصرية الكويتية  

Ben Rose Egyptian Kuwaiti

338 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 256   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-06-1995 برقم ايداع    188 الى   إزازكو لصناعة زجاج السيارات

339 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 63483   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-01-2013 برقم ايداع    1419 الى   اكرامي صبحي محمد وشريكة

340 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 68126   وتم 

 (Madkour Industries ايداعه بتاريخ 20-08-2013 برقم ايداع    17758 الى   مدكور للصناعات

مصطفي مدكور وشريكيه ( شركة توصيه بسيطه .

341 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 68127   وتم 

 (Madkour Industries ايداعه بتاريخ 20-08-2013 برقم ايداع    17759 الى   مدكور للصناعات

مصطفي مدكور وشريكيه ( شركة توصيه بسيطه .

342 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 73510   وتم 

ايداعه بتاريخ 30-04-2014 برقم ايداع    10367 الى   عبدالمنعم حسن احمد سليمان وشريكية شركة تضامن 

وسمتها التجارية الرواد للصناعات الغذائية .

343 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 86067   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-09-2015 برقم ايداع    25430 الى   المعادى للتجارة الدوات الصحية

344 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 101203   

وتم ايداعه بتاريخ 18-01-2017 برقم ايداع    2322 الى   الخروج من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 

والدخول تحت مظلة القانون رقم 72 لسنة 2017

345 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 138316   

وتم ايداعه بتاريخ 06-08-2019 برقم ايداع    33086 الى   المريم جروب للصناعة والستيراد والتصدير ش .

م .م

) Al Maryam Group for Industry and Import and Export (

346 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 152824   

وتم ايداعه بتاريخ 26-08-2020 برقم ايداع    27479 الى   السيد عبدالرحمن محمد وشركاه

347 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159452   

وتم ايداعه بتاريخ 29-12-2020 برقم ايداع    50492 الى   اينسيبشن لتنظيم المعارض و المؤتمرات  

Inception
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348 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 170535   

ROMA PACKING وتم ايداعه بتاريخ 15-08-2021 برقم ايداع    37035 الى    روما باكنج

349 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179140   

وتم ايداعه بتاريخ 05-01-2022 برقم ايداع    920 الى   دي إن أي إس للدراسات والبحوث

350 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 182323   

وتم ايداعه بتاريخ 28-02-2022 برقم ايداع    12524 الى   احمد عبد المحسن سيد محمد وشريكة

351 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 194146   

Sky View Travel وتم ايداعه بتاريخ 02-07-2019 برقم ايداع    3355 الى   سكاى فيو للسياحة

352 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 195521   

MANZ FILMS وتم ايداعه بتاريخ 19-10-2022 برقم ايداع    68585 الى   مانز فيلمز للنتاج الفنى

353 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1548   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-10-1999 برقم ايداع    424 الى    مستشفي السنوسي التخصصي ) يحي سنوسي حموده 

وشركاه(

354 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12837   وتم 

MAXIM  HOSPITALITY ايداعه بتاريخ 16-03-2005 برقم ايداع    1999 الى   مكسيم للضيافة

355 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23449   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-03-2007 برقم ايداع    5321 الى   شركة كينج توت للستثمارات السياحية ) تامر نبيل احمد 

منصور وناهد شفيق عزت وشركاهم(

356 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 23450   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-03-2007 برقم ايداع    5322 الى   شركة كينج توت للستثمارات السياحية ) تامر نبيل احمد 

منصور وناهد شفيق عزت وشركاهم(

357 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 39832   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-07-2009 برقم ايداع    13888 الى   جابورى جورى وشريكه

358 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 53488   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-08-2011 برقم ايداع    15347 الى   توب فروت لتصدير الفواكه )ش.ذ.م.م(

359 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 125471   

وتم ايداعه بتاريخ 25-09-2018 برقم ايداع    40200 الى   رجب السيد محروس حسن البنا وشركاه

360 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 127493   

وتم ايداعه بتاريخ 13-11-2018 برقم ايداع    48259 الى   ذهب للستثمار التجاري وادارة المخيمات - وان 

Dahab for Commercial Investment and Camp Management - One Safari سفاري

361 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 136954   

وتم ايداعه بتاريخ 03-07-2019 برقم ايداع    27486 الى   المهارات المتعددة )مهاركو (

362 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 150514   

وتم ايداعه بتاريخ 05-07-2020 برقم ايداع    19682 الى    رياض القاهرة للستثمار التجاري

363 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 153632   

HO - MIMAR - وتم ايداعه بتاريخ 09-09-2020 برقم ايداع    30351 الى   حورية – معمار
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364 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 158891   

وتم ايداعه بتاريخ 17-12-2020 برقم ايداع    48509 الى   خروج الشركة من منصه قانون 72 لسنه 2017 

ولئحته التنفيذية والدخول تحت منصة القانون رقم 83 لسنة 2002 ولئحتة التنفيذية والقانون رقم 159 لسنة 

1981 وبذلك ينقل القيد

365 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 160334   

وتم ايداعه بتاريخ 18-01-2021 برقم ايداع    2274 الى   مشيل ثابت توفيق وشريكه

366 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 174291   

Hanover وتم ايداعه بتاريخ 19-10-2021 برقم ايداع    49291 الى   هانوفر فوربى للعمال الميكانيكية

 4B

367 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186575   

Nocks  وتم ايداعه بتاريخ 15-05-2022 برقم ايداع    28260 الى    نوكس مصر للحلول اللكترونية

Egypt For digitalization

368 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 197922   

وتم ايداعه بتاريخ 27-11-2022 برقم ايداع    79297 الى   بازل ميد للخدمات الدارية

369 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 292214   

وتم ايداعه بتاريخ 02-11-1995 برقم ايداع    16535 الى   الخروج من مظله قانون الستثمار رقم 230 لسنة 

1989 ولئحتة التنفيذية وتعديلتهما والكتفاء بالخضوع لقانون 95 لسنة 1992 الخاص بسوق رأس المال . 

وبذلك يمحى القيد

370 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 1656   وتم 

Logic Talent Solutions ايداعه بتاريخ 13-10-1998 برقم ايداع    4855 الى   لوجيك تالنت سولوشنز

371 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 93207   وتم 

ROBUR Industry   ايداعه بتاريخ 04-05-2016 برقم ايداع    14352 الى   روبور للخدمات الصناعية

)Service )LLC

372 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 148427   

وتم ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    87610 الى   كوكتيل للملبس الجاهزه ش.ذ.م.م

373 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 150033   

K vision For   وتم ايداعه بتاريخ 22-06-2020 برقم ايداع    18163 الى   كيه فيجن لدارة العمال

Business Management

374 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 161490   

وتم ايداعه بتاريخ 09-02-2021 برقم ايداع    6354 الى   بنية للخدمات والحلول السحابية 

BENYA CLOUD 

375 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 172714   

وتم ايداعه بتاريخ 21-09-2021 برقم ايداع    44114 الى   افاق لمنح الشهادات والتفتيش

376 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 173334   

وتم ايداعه بتاريخ 30-09-2021 برقم ايداع    46067 الى   كالف كونستركشن للمشروعات الهندسية المتكاملة 

CALIPH CONSTRUCTION    ) هوك(

377 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 178003   

وتم ايداعه بتاريخ 15-12-2021 برقم ايداع    61237 الى   شركة مندى للثاث وصناعة الموبيليا والمنتجات 

الخشبية ) عمرو مندى راغب أبو سمرة وشريكته (
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378 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 179150   

وتم ايداعه بتاريخ 05-01-2022 برقم ايداع    930 الى   هيثم احمد الضعيف وشركاه

379 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 192295   

وتم ايداعه بتاريخ 30-08-2022 برقم ايداع    54970 الى   عمرو رضا السعيد الخبيري عامر وشريكيه

380 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 193555   

Fly   وتم ايداعه بتاريخ 21-09-2022 برقم ايداع    60760 الى   فلى هاى برازرز للستشارات الداريه

High Brothers For Management Consulting

381 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11598   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-10-2005 برقم ايداع    14425 الى   شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية

382 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11598   وتم 

ايداعه بتاريخ 28-11-2004 برقم ايداع    9912 الى   شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية

383 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11598   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-09-2019 برقم ايداع    39420 الى   شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية

384 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11598   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-10-2010 برقم ايداع    23610 الى   شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية

385 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11598   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-07-2004 برقم ايداع    5337 الى    شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية

386 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20623   وتم 

Cairo  ايداعه بتاريخ 24-09-2006 برقم ايداع    14997 الى   الشركة المصرية للخدمات الطبية المتخصصة

Clinic hospital

387 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 52237   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-06-2011 برقم ايداع    9935 الى    وليد فتحى حامد زين الدين وشريكه

388 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 54958   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-11-2011 برقم ايداع    21523 الى    محمود اللمبى محمد شريف وشركاه

389 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 103569   

وتم ايداعه بتاريخ 19-03-2017 برقم ايداع    10189 الى   ماف لدارة الصول العقارية

390 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 112012   

وتم ايداعه بتاريخ 01-11-2017 برقم ايداع    41850 الى   سليمان ابوزيد وشريكه

391 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 138620   

AJNAD MISR   وتم ايداعه بتاريخ 21-08-2019 برقم ايداع    34321 الى   اجناد مصر للمن والحراسة

 SECURITY

392 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 154767   

وتم ايداعه بتاريخ 30-09-2020 برقم ايداع    34067 الى    المصرية المريكية لصناعة الكرتون

393 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 156279   

وتم ايداعه بتاريخ 28-10-2020 برقم ايداع    39279 الى    اشرفكو التجارية

394 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159065   

وتم ايداعه بتاريخ 21-12-2020 برقم ايداع    48896 الى   خالد احمد اسماعيل النصاري وشريكة

395 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 167681   

وتم ايداعه بتاريخ 20-06-2021 برقم ايداع    27881 الى   ممدوح نجيب وشركاه
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396 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 173476   

وتم ايداعه بتاريخ 04-10-2021 برقم ايداع    46576 الى   جي تي إي للستشارات التسويقية والدارية 

GTE

397 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 182739   

Hi  وتم ايداعه بتاريخ 07-03-2022 برقم ايداع    14229 الى    هاى ديستر بيوشن للتجارة و التوريدات

Distribution

398 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 191513   

EL.Hossam  (– وتم ايداعه بتاريخ 17-08-2022 برقم ايداع    51377 الى   الحسام للمشروعات التجارية

)Group

399 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 196851   

Meta  .وتم ايداعه بتاريخ 09-11-2022 برقم ايداع    74616 الى   ميتا كير فارما سيوتيكال لتجارة الدوية

Care PharmaCeutical Co

400 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 197625   

وتم ايداعه بتاريخ 22-11-2022 برقم ايداع    77857 الى   ديسيريس للدعاية والعلن والتسويق  - 

Disirius Advertising And Marketing

401 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 199752   

وتم ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    88226 الى   بريزنتيشن للتشطيبات والديكور والستثمار 

PRESENTATION العقارى

402 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8110   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-09-2004 برقم ايداع    827 الى   أحمد طلعت علي عبد القادر وشركاه

403 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 58440   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-05-2012 برقم ايداع    10375 الى   أندرية أنطاكي وشركاة

404 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 113984   

وتم ايداعه بتاريخ 12-12-2017 برقم ايداع    49147 الى   السيد محمد السيد السيد وشركاه

405 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128735   

وتم ايداعه بتاريخ 12-12-2018 برقم ايداع    52919 الى   البداع لنظمة الرى والزراعة )ش.ذ.م.م(

406 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 138571   

وتم ايداعه بتاريخ 20-08-2019 برقم ايداع    34104 الى   تاج المملكة لدرسات الجدوي

407 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 140352   

وتم ايداعه بتاريخ 30-09-2019 برقم ايداع    40829 الى   كيميتيل ايجيبت  Kemetale Egypt  ش.ذ.م.م

408 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 149511   

وتم ايداعه بتاريخ 07-06-2020 برقم ايداع    16326 الى   حصن للحراسة ونقل الموال

409 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 149618   

وتم ايداعه بتاريخ 10-06-2020 برقم ايداع    16861 الى   سكويا للستثمار الصناعي

410 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159010   

Acc For  وتم ايداعه بتاريخ 20-12-2020 برقم ايداع    48798 الى   أى سي سي لخدمات التعهيد

Outsorcing Services
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411 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 178527   

وتم ايداعه بتاريخ 27-12-2021 برقم ايداع    63027 الى   توب كنترول لخدمات البيئة 

TOP CONTROL FOR ENVIRONMENTAL SERVICES

412 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186056   

وتم ايداعه بتاريخ 26-04-2022 برقم ايداع    25831 الى   ايى تى جى أرب تريدنج للمستلزمات الطبية 

ATG MEDICAL

413 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 188793   

Voltage Car  وتم ايداعه بتاريخ 19-06-2022 برقم ايداع    38625 الى   فولتاج صيانة سيارات

Maintenance شركة ذات مسئوليه محدوده

414 -  فى تاريج :25-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 194975   

وتم ايداعه بتاريخ 11-10-2022 برقم ايداع    66041 الى   أحمد لطفي طه دخان وشريكيه – شركة تضامن

415 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 53903   وتم 

OneOrder ايداعه بتاريخ 15-09-2011 برقم ايداع    17109 الى   وان اوردر للتوريدات العمومية

416 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 96880   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-09-2016 برقم ايداع    27813 الى   

Own properties for real estate consultancy اون بروبرتيز للستشارات العقارية

417 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 129903   

SPAZIO وتم ايداعه بتاريخ 09-01-2019 برقم ايداع    1227 الى   شركة سباتزيو لصناعة الثاث

418 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 136463   

وتم ايداعه بتاريخ 20-06-2019 برقم ايداع    25663 الى   هارموني للستثمار السياحي والفندقى 

HARMONY

419 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 143202   

steady for reconstructionوتم ايداعه بتاريخ 03-12-2019 برقم ايداع    51286 الى   ستيدي للتعمير

420 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 167746   

Leaderspark وتم ايداعه بتاريخ 21-06-2021 برقم ايداع    28300 الى    ليدرزبارك لتكنولوجيا التعليم

421 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 196535   

diamond way وتم ايداعه بتاريخ 03-11-2022 برقم ايداع    73044 الى   الطريق الماسى لنقل البضائع

422 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 109989   

 TEAM 4 – K9TC( وتم ايداعه بتاريخ 26-09-2017 برقم ايداع    35255 الى   تيم فور كي ناين تي سي

)

423 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 135023   

PICKSMART  وتم ايداعه بتاريخ 09-05-2019 برقم ايداع    20315 الى   بيكس مارت

424 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 144310   

وتم ايداعه بتاريخ 24-12-2019 برقم ايداع    55044 الى   كوكب مصطفى يوسف وشريكها

425 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 157117   

وتم ايداعه بتاريخ 23-11-2020 برقم ايداع    43330 الى   شركة احمد خالد نصار وشركاه

426 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 160711   

وتم ايداعه بتاريخ 25-01-2021 برقم ايداع    3676 الى   ياسر  احمد الحمد وشريكيه
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427 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 165223   

وتم ايداعه بتاريخ 19-04-2021 برقم ايداع    18623 الى   ارت يو للهندسه والديكور والتصدير

428 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 173955   

Multi  ( وتم ايداعه بتاريخ 13-10-2021 برقم ايداع    48185 الى   مالتى دايركشن للمقاولت والتجارة

) Direction

429 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 186658   

Advice gate   وتم ايداعه بتاريخ 16-05-2022 برقم ايداع    28623 الى   بوابه المشورة المهنيه

advanced

430 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 187796   

وتم ايداعه بتاريخ 01-06-2022 برقم ايداع    33737 الى   ايه أى سيفن للستشارات المعمارية والهندسية 

AE SEVEN ARCHITECTURE AND ENGINEERING CONSULTANCIES

431 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 194012   

Food club for  وتم ايداعه بتاريخ 25-09-2022 برقم ايداع    61784 الى   فوود كلوب لخدمات الكيترينج

 catering services

432 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198014   

وتم ايداعه بتاريخ 28-11-2022 برقم ايداع    79679 الى   مان بور مصر للحاق العمالة بالداخل  

Man power Egypt

433 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5242   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-07-2003 برقم ايداع    811 الى   الشركة المصرية الدولية للمقاولت والستثمارات العقارية 

) محمدرجب السيد عبد الرحمن وشريكة (

434 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 40583   وتم 

ايداعه بتاريخ 11-08-2009 برقم ايداع    16834 الى   علء أحمد عباس عامر وشريكته

435 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 65550   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-04-2013 برقم ايداع    8393 الى   شركة سكوير لحلول إدارة العمال المتكاملة  ) ش.ذ.م(                        

Square Integrated Business Solutions

436 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95639   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-07-2016 برقم ايداع    23395 الى   هاني محمد امين وشريكته

437 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 95724   وتم 

ايداعه بتاريخ 13-04-2002 برقم ايداع    2274 الى   المدينة للعلف ) محمد احمد عبد الخالق احمد  

وشريكيه (

438 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100719   

وتم ايداعه بتاريخ 28-12-2022 برقم ايداع    89643 الى   جولد ستار للستثمار السياحي والعقاري )ش.م.م(

439 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 113395   

وتم ايداعه بتاريخ 28-11-2017 برقم ايداع    46927 الى   هشام بركات وشريكيه

440 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 136432   

وتم ايداعه بتاريخ 19-06-2019 برقم ايداع    25592 الى   ام بى ال للنشاءات 

MBL

441 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 136547   

وتم ايداعه بتاريخ 23-06-2019 برقم ايداع    25946 الى   هندسون  مصر للمقاولت  العامه  ) ش.ذ.م.م (
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442 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 155067   

Manex  وتم ايداعه بتاريخ 06-10-2020 برقم ايداع    35167 الى   مانكس سيستمز للحلول والنظمة الذكيه

Systems

443 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 157123   

Luxury Tourism    وتم ايداعه بتاريخ 23-11-2020 برقم ايداع    43336 الى   لكشرى توريزم اجينسى

Egency

444 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 163003   

وتم ايداعه بتاريخ 08-03-2021 برقم ايداع    11211 الى   محمد على حسين وشريكة

445 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 166921   

Quality   وتم ايداعه بتاريخ 06-06-2021 برقم ايداع    24971 الى   صناع الجودة للستثمار والتجارة

makers for INVESTMENT AND TRADE

446 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 183540   

وتم ايداعه بتاريخ 21-03-2022 برقم ايداع    17712 الى   حو بيج أوفر سيز للستثمارات والتنمية وإدارة 

المشروعات

GOBIG OVERSEAS FOR INVESTMENT &DEVELOPMENT AND PROJECT  

MANGMENT

447 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 197134   

Barter Bureau  وتم ايداعه بتاريخ 14-11-2022 برقم ايداع    75689 الى   بارتر بيوروه التجارية

Business Firm

448 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20199   وتم 

ايداعه بتاريخ 03-01-2019 برقم ايداع    1710322 الى   ريتايل جروب ايجيبت ش م م

449 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 100271   

Core For Supplies وتم ايداعه بتاريخ 22-12-2016 برقم ايداع    41405 الى    كور للتوريدات

450 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 109352   

وتم ايداعه بتاريخ 06-09-2017 برقم ايداع    31361 الى   الشركة الدولية  لنظمة المحمول 

)INTERNATIONAL MOBILE SYSTEMS ) IMS

451 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128403   

وتم ايداعه بتاريخ 04-12-2018 برقم ايداع    51723 الى   تعديل مظلة القانون الخاضعة له الشركة من قانون 

159 لسنة 1981 الى قانون 72 لسنة 2017

452 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 159766   

وتم ايداعه بتاريخ 04-01-2021 برقم ايداع    366 الى   ادنوك للستصلح وتنميه الراضي)شركة ذات 

مسئوليه محدوده(

453 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 164577   

وتم ايداعه بتاريخ 06-04-2021 برقم ايداع    16477 الى    كيو اتش اس اس اي بلت فورم للستشارات 

QHSSE PLATFORM وخدمات مكافحه الحريق

454 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 170034   

وتم ايداعه بتاريخ 04-08-2021 برقم ايداع    35354 الى    كوف ريل ستيت للتسويق العقاري

455 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 181502   

وتم ايداعه بتاريخ 17-02-2022 برقم ايداع    10129 الى    بابل للتصدير شركة ذات مسئولية محدودة .
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456 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 190867   

وتم ايداعه بتاريخ 04-08-2022 برقم ايداع    48345 الى   محمد غزوان مصطفى قصاص وشركاؤه

457 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 197491   

shokeeda for  وتم ايداعه بتاريخ 20-11-2022 برقم ايداع    77156 الى    شوكيدا للحلول الصحية

Health solutions

458 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198514   

Sense Tech  وتم ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    82431 الى   سنس تك  للتوريدات الهندسية

Engineering Supplies

459 -  فى تاريج :29-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 198571   

وتم ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    82810 الى   راما اتيليه
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الشخاص

1 - وائل حسن مسعد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    106459   وتم ايداعه بتاريخ    03-04-1961 برقم 

ايداع   4758 تم التأشير فى تاريخ 03-04-1961  بــ :  فرع -بدل  من السيد/ هاني علي سليمان النجار - مدير 

ا للفرع, الحق في أداء العمليات الدارية اليومية  الفرع السابق. للسيد/ وائل حسن مسعد إبراهيم, بصفته مدير 

وتشغيل الفرع والتوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها في جميع المور المتعلقة بالفرع, وللسيد/ وائل حسن مسعد 

إبراهيم الحق في التوقيع نيابة عن فرع الشركة وفي تمثيل الشركة أمام مكاتب العمل والتأمينات الجتماعية 

وفروعها وإداراتها وأقسامها وتوقيع جميع المستندات والطلبات واستلم وفتح أو اغلق الملفات والشتراك 

والشهادات وتجديدها وإدارة السجلت واعتماد التوقيعات والتسجيل في الخدمات اللكترونية وتفعيل الخدمات, 

والستلم والتسليم, وإصدار التأشيرات وتحويل الضمانات وتعديل المهن وتحديث بيانات التوظيف وحالة ووضع 

العمالة ؛ وله الحق في التوقيع على نماذج التأمين ,  وتمثيل فرع الشركة امام جميع الجهات الدارية ودائرة 

الشركات وإدارة التسجيل التجاري وإدارة الجوازات وإدارة المرور ودائرة الجمارك والغرف التجارية, وتمثيل 

والتوقيع نيابة عن فرع الشركة أمام القضاء وجميع درجات التقاضي أو أي جهات قضائية أخرى أو أي جهات 

أخرى سواء حكومية أو غير حكومية في جمهورية مصر العربية, وله حق انهاء جميع أنواع عقود اليجار, وكذ 

له الحق فى بيع أصول الشركة ومنقولتها وسياراتها, وتشغيل وفتح وإغلق الحسابات البنكية لفرع الشركة 

بجمهورية مصر العربية.  ويتمتع السيد/ وائل حسن مسعد إبراهيم بالحق والسلطة الكاملة باتخاذ جميع الجراءات 

اللزمة لتطبيق أي قرار خاص بإغلق فرع الشركة في مصر والقيام بجميع الجراءات والنشطة اللزمة لكمال 

هذه المهمة أمام جميع السلطات والجهات الحكومية أو غير حكومية في جمهورية مصر العربية. وله الحق في 

تمثيل والدفاع عن الفرع امام مصلحة الضرائب واللجان الضريبية ولجنة الفصل في المنازعات والمخالفات 

الضريبية ولجنة تسوية المنازعات ولجان الستئناف في المنازعات والمخالفات الضريبية ضد مصلحة الضرائب 

وتشمل التوقيع على جميع المستندات واستلمها وتسليمها وإنهاء جميع الجراءات اللزمة ولديه سلطة التوقيع 

على البيانات المالية للفرع وطلبات القرار الضريبي, كل ذلك وفق ا للتوجيهات الداخلية للشركة. وله الحق في 

تمثيل الفرع أمام أي نظام قضائي أو إجراءات أو قضايا أو دعاوى أو دعاوى مرفوعة من قبلنا أو ضدنا, والدفاع 

والمرافعة والتقاضي والتسوية وتقديم الدلة ورفضها والستماع إلى الشهود والقوال ورفضهم والبراء والتنازل 

والستلم والطلب, ورفض القسم, القرار أو رفض ما يتم المطالبة به, قبول أو استئناف الحكام الصادرة, استلم 

وتسليم المستندات, تقديم طلبات العتراض, وتعيين الخبراء والمحكمين وقبول أو رفض قراراتهم نيابة  عنا أمام 

جميع المحاكم العامة ودرجات التقاضي, وأمام مجالس التظلمات والجهات الدارية والتنفيذية والقانونية المختصة 

والشرطة وإدارة الجوازات ومكاتب العمل والتأمينات الجتماعية ولجان العمل في جميع القضايا المرفوعة من قبلنا 

أو ضدنا. كما يحق للسيد/ وائل حسن مسعد إبراهيم أن يعين محامي ا خارجيا للقيام بأي مما ورد أعله من خلل 

توكيل مخصص والتأشير بهذا القرار بالسجل التجاري للفرع, ل تشمل الصلحيات الممنوحة لوائل حسن مسعد 

إبراهيم بموجب هذا القرار الحق في إبرام أي عقد بيع أو تقديم أي التزام أخر بخلف ما هو مذكور أعله, في أو 

قبل , ول تشمل الحق في تلقي المدفوعات نيابة عن تليفوناكبتولجيت ل. م إريكسون أو الفرع. باستثناء فيما يتعلق 

بالمسائل الخاصة بعمليات الفرع أو إغلق فرع الشركة , فإن هذا القرار والصلحيات الممنوحة فيه ل يمنحان أي 

حق أو سلطة لقبول أو تلقي خدمات أو إيصالت أو قبول أي خدمات أخرى أو إشعارات سواء في صورة قانونية 

أو إدارية أو غير ذلك.  ما لم يتم اللغاء في وقت سابق فإن هذا القرار والسلطات الممنوحة ساريان عند التسجيل 

حسب الصول وحتى 20 /10/ 2023م  بالضافة الى الصلحيات التي يتمتع بها كمدير للفرع الحالي. وله في 

هذا كامل الصلحيات في اتخاذ جميع الجراءات اللزمة والخاصة بتنفيذ هذا القرار أمام الهيئة العامة للستثمار 

والسجل التجاري وللتأشير بهذا القرار أمام جميع السلطات والجهات الحكومية أو غير حكومية في جمهورية مصر 

العربية. كما يحق للسيد/ وائل حسن مسعد إبراهيم أن يعين محامي ا للقيام بتنفيذ هذا القرار من خلل توكيل 

مخصص  وعلى أن تتم ممارسة تلك الصلحيات فى نطاق السير فى إجراءات شطب الفرع ومحو القيده من 

السجل التجارى وذلك لمدة أقصاها مائة وعشرون يوما من تاريخ التاشير بالسجل التجارى .
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2 - محمود فكرى محمد جاد ا  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    179077   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-10-1976 برقم ايداع   13041 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1976  بــ :  ممثل لبنك مصر - 

انهاء تعيينه اعتبارا من 18 / 9 / 2022 مع بقاء المقعد شاغرا لتسيمته فيما بعد

3 - عبد ا بن محمد صالح العذل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    200631   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-12-1979 برقم ايداع   18690 تم التأشير فى تاريخ 30-12-1979  بــ :  خروج للوفاه

4 - فيصل بن عبد ا بن محمد بن العذل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200631   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-1979 برقم ايداع   18690 تم التأشير فى تاريخ 30-12-1979  بــ :  

5 - حسين على السيد شفتوره  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    70834   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-03-1981 برقم ايداع   11571 تم التأشير فى تاريخ 10-03-1981  بــ :  يكلف السيد / أشرف 

محمود مختار جمال مكاوى بالتوقيع على الشيكات بالضافة للسيد/ محمد عاطف عبدالعزيز عبدا الذى له سلطة 

التوقيع الثاني حاليا ويحل محلة في اى وقت حسبما يرى السيد المهندس/ حسين علي السيد شفتورة رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب والذى له حق التوقيع الول علي الشيكات - كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب فى ان يوكل غيرة في استلم الشيكات والحوالة البريدية الخاصه بالشركة وصرفها من 

اي جهة كانت وفى استلم المبالغ المتحصلة من تنفيذ الحكام القضائية والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار و 

السجل التجاري وهيئة سوق المال   والرقابة المالية والغرف التجارية و الضرائب العامة والعقارية والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات و الواردات في كل مايخص الشركة

6 - كامل مجدى كامل صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    217211   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-03-1982 برقم ايداع   4303 تم التأشير فى تاريخ 01-03-1982  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

ادارة الشركة .

7 - سامى حزقيال بشاى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    217211   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-1982 برقم ايداع   4303 تم التأشير فى تاريخ 01-03-1982  بــ :  

8 - محمد وفاء الدين الخلفاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    217211   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-1982 برقم ايداع   4303 تم التأشير فى تاريخ 01-03-1982  بــ :  

9 - اشرف لبيب يوسف حنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222959   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1983 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1983  بــ :  

10 - اشرف لبيب يوسف حنا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    222959   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-01-1983 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1983  بــ :  اعاده تشكيل مجلس 

الداره - وتكون صلحيات التوقيع على النحو التالى :  يتولى السيد / أشرف لبيب يوسف رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب تمثيل الشركة أمام القضاء ولدى الغير - ويكون لكل من :الستاذ / أشرف لبيب يوسف رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب- والسيد / طارق أشرف لبيب يوسف  نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او 

منفردين(إدارة الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الحكوميـة والرسمية ومجلس الوزراء 

وكافة الوزارات وخاصة  وزارة الدفـاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وجميع الوزارات وهيئة المجتمعات 

العمرانية الجديدة وكافة أجهزة المدن التابعة لها والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وجميع 

الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل التجارى ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة 

الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة القومية للتأمينات الجتماعيـة والتحـاد المصرى لمقاولى التشييد 

والبناء وبورصتى القاهرة والسكندرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى وإدارات المرور وبيع 

وشراء وترخيص السيارات وتجديد تراخيصها وتسـجيل السماء والعلمات التجارية وإدخال كافة أنواع المرافق 

والتراخيص ولسيادتهما )مجتمعين اومنفردين( حق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت المالية والبنكيـة 

والسحب واليداع من البنوك والمصارف بدون حدود مالية قصوى وفتح وإلغاء العتمادات المستندية وخطابات 

الضمان وكافة التسهيلت البنكية وكافة أنواع الحسابات البنكية وإستثمار الموال المودعة لدى البنوك والتوقيع 

على الشيكات  وإجراء كافة التعاملت البنكية والمصرفية على وجه العموم وتوكيل المحاميـن ولسيادتهما تفويض 

أو توكيل الغير فى بعض أو كل مما ذكر .

11 - طارق اشرف لبيب يوسف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222959   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1983 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1983  بــ :  
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12 - جورج ميشيل جورجى حداد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222959   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1983 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1983  بــ :  

13 - نانيس اشرف لبيب يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222959   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1983 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1983  بــ :  

14 - شريف كامل فهمى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222959   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1983 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1983  بــ :  

15 - شريف كامل فهمى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222959   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1983 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1983  بــ :  

16 - جورج ميشيل جورجى حداد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222959   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1983 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1983  بــ :  

17 - طارق اشرف لبيب يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222959   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1983 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1983  بــ :  

18 - نانيس اشرف لبيب يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    222959   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-1983 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-01-1983  بــ :  

19 - احمد عثمان احمد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43372   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1977 برقم ايداع   6832 تم التأشير فى تاريخ 08-12-1985  بــ :  

20 - محمود عثمان احمد عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43372   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1977 برقم ايداع   6832 تم التأشير فى تاريخ 08-12-1985  بــ :  التنفيذى - الموافقة على اعادة 

تشكيل مجلس الدارة .

21 - ابراهيم عثمان احمد عثمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43372   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1977 برقم ايداع   6832 تم التأشير فى تاريخ 08-12-1985  بــ :  التنفيذى والعضو المنتدب

22 - اسماعيل ابراهيم عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43372   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1977 برقم ايداع   6832 تم التأشير فى تاريخ 08-12-1985  بــ :  للوفاه

23 - احمد محمد احمد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43372   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1977 برقم ايداع   6832 تم التأشير فى تاريخ 08-12-1985  بــ :  

24 - احمد مظهر حسن ابوالعز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43372   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1977 برقم ايداع   6832 تم التأشير فى تاريخ 08-12-1985  بــ :  

25 - سامى حسن محمود النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43372   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1977 برقم ايداع   6832 تم التأشير فى تاريخ 08-12-1985  بــ :  

26 - محمد يوسف صفوت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43372   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1977 برقم ايداع   6832 تم التأشير فى تاريخ 08-12-1985  بــ :  

27 - بول مارك  وليامز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70007   وتم ايداعه بتاريخ    1986-05-26 

برقم ايداع   3861 تم التأشير فى تاريخ 26-05-1986  بــ :  ممثل  لشركة بيرسون إديوكاشن ليمتد

28 - دينيش سانفر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70007   وتم ايداعه بتاريخ    26-05-1986 برقم 

ايداع   3861 تم التأشير فى تاريخ 26-05-1986  بــ :  ممثل  لشركة بيرسون إديوكاشن ليمتد

29 - سيرف أوزهان توكتاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70007   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1986 برقم ايداع   3861 تم التأشير فى تاريخ 26-05-1986  بــ :  ممثل  لشركة بيرسون إديوكاشن 

ليمتد - أعاده التشكيل مع البقاء علي سلطات التوقيع بالنابة عن الشركة كما هي واردة بالسجل التجاري دون 

تغيير

30 - ايرول يلديرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70007   وتم ايداعه بتاريخ    26-05-1986 برقم 

ايداع   3861 تم التأشير فى تاريخ 26-05-1986  بــ :  ممثل  لشركة بيرسون إديوكاشن ليمتد

31 - بيار جورج صايغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70007   وتم ايداعه بتاريخ    1986-05-26 

برقم ايداع   3861 تم التأشير فى تاريخ 26-05-1986  بــ :  المنتدب - ممثل عن شركة مركز البحوث 

التربوية اوف شور ش ل م
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32 - خليل حبيب صايغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70007   وتم ايداعه بتاريخ    1986-05-26 

برقم ايداع   3861 تم التأشير فى تاريخ 26-05-1986  بــ :  ممثل عن شركة مركز البحوث التربوية اوف 

شور ش ل م

33 - عمرو محمد محمد السرجانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70007   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-1986 برقم ايداع   3861 تم التأشير فى تاريخ 26-05-1986  بــ :  ممثل عن شركة مركز البحوث 

التربوية اوف شور ش ل م

34 - حبيب خليل صايغ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70007   وتم ايداعه بتاريخ    1986-05-26 

برقم ايداع   3861 تم التأشير فى تاريخ 26-05-1986  بــ :  المنتدب والرئيس التنفيذى - ممثل عن شركة ابو 

الهول للنشر ش.م.م - له الحق في إصدار التوكيلت للمحاميين وللغير أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

ومكاتبها

35 - احمد كمال عاشور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    218603   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-1982 برقم ايداع   8063 تم التأشير فى تاريخ 04-03-1988  بــ :  

36 - باسم محمد محمد لطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    218603   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-1982 برقم ايداع   8063 تم التأشير فى تاريخ 04-03-1988  بــ :  

37 - اشرف محمد حمدى محمد سعد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    218603   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-1982 برقم ايداع   8063 تم التأشير فى تاريخ 04-03-1988  بــ :  استقالة

38 - عادل محمد احمد غانم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    218603   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-1982 برقم ايداع   8063 تم التأشير فى تاريخ 04-03-1988  بــ :  

39 - احمد سعيد حشمت حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    218603   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-1982 برقم ايداع   8063 تم التأشير فى تاريخ 04-03-1988  بــ :  

40 - على ابوالفتوح طلبه صقر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    218603   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-1982 برقم ايداع   8063 تم التأشير فى تاريخ 04-03-1988  بــ :  

41 - خالد محمود ابراهيم بدوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1989 برقم ايداع   486 تم التأشير فى تاريخ 18-01-1989  بــ :  يملك حق الدارة والتوقيع 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 ولرئيس 

مجلس الدارة و العضو منتدب منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وادارات المرور ومصلحة الجمارك 

و الضرائب والتأمينات الجتماعية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى 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 ولرئيس مجلس الدارة والعضو منتدب منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح حسابات 

وسحب وايداع والتوقيع على الشيكات وطلب اصدار دفاتر الشيكات وخطابات الضمان وشهادات الضمان 

والعتمادات المستندية والتحصيلت المستندية والشتراك في كافة الخدمات المصرفية واللكترونية وغلق 

الحسابات لدى البنوك والتوقيع بالسحب والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف. ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين تفويض الغير فى جميع المعاملت البنكية 

والمصرفية ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وتحديد سلطات التوقيع على الحسابات 

ولرئيس مجلس الدارة و العضو منتدب منفردين الحق فى القتراض والرهن وقبض الئتمان وكفالة الغير 

وبضمان اصول الشركة شراء الصول الثابتة والمنقولة بما فيها السيارات والمعدات واللت بكافة انوعها – بيع 

السيارات بأنوعها  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

42 - اسماء محمود ابراهيم بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1989 برقم ايداع   486 تم التأشير فى تاريخ 18-01-1989  بــ :  

43 - عمر محمد محمود بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1989 برقم ايداع   486 تم التأشير فى تاريخ 18-01-1989  بــ :  
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44 - محمود خالد محمود ابراهيم بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1989 برقم ايداع   486 تم التأشير فى تاريخ 18-01-1989  بــ :  

45 - عبد الرحمن محمد محمود ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1989 برقم ايداع   486 تم التأشير فى تاريخ 18-01-1989  بــ :  

46 - هاجر ايمن طه عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1989 برقم ايداع   486 تم التأشير فى تاريخ 18-01-1989  بــ :  

47 - زينة خالد محمود ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1989 برقم ايداع   486 تم التأشير فى تاريخ 18-01-1989  بــ :  

48 - محمد ايمن طه عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1989 برقم ايداع   486 تم التأشير فى تاريخ 18-01-1989  بــ :  

49 - ايمن طه عطيه عامر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    81477   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-1989 برقم ايداع   486 تم التأشير فى تاريخ 18-01-1989  بــ :  

50 - محمد محمود ابراهيم  بدوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81477   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-1989 برقم ايداع   486 تم التأشير فى تاريخ 18-01-1989  بــ :  

51 - امير نادر نصحـى ريـاض  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    155054   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-03-1973 برقم ايداع   20741 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1990  بــ :  

52 - ساندرا نادر نصحي رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155054   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1973 برقم ايداع   20741 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1990  بــ :  

53 - تامر نزيه نصحى رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155054   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1973 برقم ايداع   20741 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1990  بــ :  

54 - نادر نصحي رياض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    155054   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1973 برقم ايداع   20741 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1990  بــ :  - تجديد مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات

55 - ماجى نادر نصحى رياض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155054   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1973 برقم ايداع   20741 تم التأشير فى تاريخ 22-05-1990  بــ :  

56 - اكشات  كند لول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89169   وتم ايداعه بتاريخ    1991-04-03 

برقم ايداع   2532 تم التأشير فى تاريخ 03-04-1991  بــ :  ممثلعن شركة هاينز ترانس اتلنتك هولدنج بدل 

من الستاذ / جولين كارم

57 - محمد احمد شكرى محمد احمد حطب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89169   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1991 برقم ايداع   2532 تم التأشير فى تاريخ 03-04-1991  بــ :  ممثل عن شركة جاكوبز رود 

ليمتد بدل من الستاذ / اسلم عبدالخالق ابراهيم البهوار

58 - احمد ناجى يوسف متولى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89169   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-1991 برقم ايداع   2532 تم التأشير فى تاريخ 03-04-1991  بــ :  ممثل عن شركة كرافت هاينز 

فودز كومباني  - بنفس السلطات

59 - الهامي مصطفي فهمي الزيات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19078   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-1992 برقم ايداع   2224 تم التأشير فى تاريخ 06-07-1992  بــ :  تجديد مده عضوية مجلس الدارة 

بنفس تشكيله الحالى لمده ثللث سنوات قادمة

60 - نجم عبد المير رسول  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    96358   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-1993 برقم ايداع   5381 تم التأشير فى تاريخ 02-09-1993  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

61 - وليد محمد حسن خليل  مدير عام   المقيد برقم قيد    70989   وتم ايداعه بتاريخ    17-10-1993 برقم 

ايداع   4377 تم التأشير فى تاريخ 17-10-1993  بــ :  للشئون المالية : منح الستاذ / وليد محمد حسن خليل 

مدير عام الشئون الماليه والستاذ / حاتم محمد صالح سيد محاسب بالدارة المالية حق التوقيع الثاني على حسابات 

الشركة بالمشروع طرف جميع البنوك المتعامل معها
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62 - رياض وليد احمد زيد الكيلني  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    98097   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-03-1994 برقم ايداع   1598 تم التأشير فى تاريخ 01-03-1994  بــ :  إلغاء تفويض كل من 

سعيد فارس عبدالحليم ومحمد حسن القاضي والغاء كافة الختصاصات التي كانت مخوله لهم في تمثيل الشركه من 

قبل

63 - ايمن فهمي علي حامد  مدير عام   المقيد برقم قيد    98097   وتم ايداعه بتاريخ    01-03-1994 برقم 

ايداع   1598 تم التأشير فى تاريخ 01-03-1994  بــ :  

64 - محمود ثروت محمد ابوباشا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    245   وتم ايداعه بتاريخ    1994-11-29 

برقم ايداع   296 تم التأشير فى تاريخ 29-11-1994  بــ :  

65 - ياسر محمود سامي عيسي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    286416   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1994 برقم ايداع   18751 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1994  بــ :  - وافق المجلس بإجماع الراء 

على تفويض كل  من السادة 1-  السيد/ ياسر محمود سامى  )رئيس مجلس الدارة ( 2- المهندس/ كريم طارق عبد 

الحميد عيسى )العضو المنتدب ( 3 - المهندس/ وائل محمد فريد فهمى ) العضو المنتدب لقطاع المقاولت ( )

منفردين( بالضافة إلى السلطات الممنوحة لهم سابقا   لهم الحق فى إتخاذ كافة الجراءات التنفيذية لفتح فرع/أفرع 

للشركة خارج جمهورية مصر العربية وتعيين مدير للفرع وتوكيل المحامين وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات 

الرسمية والمدنية والخاصة وأمام الغرفة الصناعية والتجارية المختصة والتوقيع على عقود البيع والشراء والتوقيع 

على كافة المستندات وفتح حسابات فى البنوك والمصارف وإيداع وصرف وتحويل المبالغ , وطلب وإستلم دفاتر 

الشيكات وتوكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

66 - مدحت احمد السيد احمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    286416   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1994 برقم ايداع   18751 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1994  بــ :  استقالة

67 - خالد نبيل محمد يسرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    25575   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-1995 برقم ايداع   2161 تم التأشير فى تاريخ 27-05-1995  بــ :  اضافه صلحيه الرهن و 

الستدانه من البنوك باسم الشركه لرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب

80 - فريدي كرم غبر عبد الملك مرجان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    423   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-1995 برقم ايداع   423 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1995  بــ :  - ممثل عن شركة برنجلز 

اوفرسيز هولدنجز

81 - محمد سيد مصطفي منيسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    658   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-1996 برقم ايداع   88 تم التأشير فى تاريخ 28-02-1996  بــ :  ممثل لشركة أنظمة الكمبيوتر 

المتكاملة العالمية )ش.م.ب( مقفله

82 - هانى محمد رمضان محمد جمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    658   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-1996 برقم ايداع   88 تم التأشير فى تاريخ 28-02-1996  بــ :  ممثل لشركة أنظمة الكمبيوتر 

المتكاملة العالمية )ش.م.ب( مقفله - بدل من السيد / معاوية عبد الواحد محمد ابو الجبين )مستقيل(

92 - شاهيناز عبدالعزيز  عبدالوهاب النجار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29493   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-1996 برقم ايداع   6310 تم التأشير فى تاريخ 16-12-1996  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى

93 - محمد كامل محمد بخيت الملح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7332   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-1996 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 17-12-1996  بــ :  تجديد تعيين أعضاء مجلس 

الدارة بنفس التشكيل وبنفس الصلحيات

94 - خالد احمد حسين محمد بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111231   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-1997 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 26-01-1997  بــ :  استقاله

95 - ايمن سعيد سيد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111231   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-1997 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 26-01-1997  بــ :  استقاله

96 - احمد عبد الرحيم محمد االجندى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111231   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-1997 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 26-01-1997  بــ :  

97 - منى ابراهيم شوقى  على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111231   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-1997 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 26-01-1997  بــ :  
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98 - ايه احمد عبد الرحيم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111231   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-1997 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 26-01-1997  بــ :  

143 - صلح عبد العزيز عبد المطلب محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1648   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-1998 برقم ايداع   51 تم التأشير فى تاريخ 21-01-1998  بــ :  - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة 

امام القضاء والغير .

144 - مصطفى عبد الغفار على السحار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2871   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-1998 برقم ايداع   71 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1998  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصري

68 - محمد امين احمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25586   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-1995 برقم ايداع   2188 تم التأشير فى تاريخ 28-05-1995  بــ :  للشئون المالية والدارية - تجديد 

وتمديد مدة مجلس الدارة ومنحه الصلحيات التية : 1- مسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الدارة والجمعية العامة 

للشركة فيما يخص الشئون المالية والتمويلية والدارية 2- منحة جميع السلطات والمسئوليات المتعلقة بإدارة 

الشركة المالية والتمويلية والدارية والقيام بكافة العمال اللزمة لتحقيق غرضها وذلك فيما عدا ما يدخل في 

اختصاص الجمعية العامة ومجلس الدارة طبقا لحكام للنظام الساسى للشركة 3- منحه  مسئولية تصريف أمور 

الشركة اليومية والشراف على سير العمل في جميع قطاعات الشركة ومتابعة الداء لجميع النشطة واتخاذ ما 

يراه من قرارات لنتظام العمل - ولتحقيق ذلك تم منحه الصلحيات التالية :  يكون له الحق فى الشتراك فى 

وضع الخطط الستراتيجية ومسئول عن تنفيذها والمتابعة وإعداد تقرير لمجلس الدارة ببرنامج ونسب تنفيذ 

وتقييمه وتوصياته )1( مسئولية الشراف والمتابعة والتوصيه على جميع المعاملت والمور التمويلية والمالية 

والمادية والدارية وإعداد نظام المراقبة الداخلية والشراف عليها وإعداد تقارير المراكز المالية ومضاهاتها مع 

الموازنة التخطيطية ومناقشتها مع مجلس الدارة وإعداد تدفقات المالية بهدف تمويل نشاط الشركة )2( الشراف 

على إعداد الموازنة المالية التخطيطية السنوية وعرضها على مجلس الدارة للموافقة والشراف على تنفيذها )3( 

له حق التوقيع عن الشركة مجتمعا مع أحد أعضاء مجلس الدارة أمام كافة الوزارات والجهات والهيئات 

والمصالح والمؤسسات الحكومية والغير حكومية وقطاع العمال العام والخاص )4( كما له الحق منفردا  فى السير 

فى جميع الجراءات من تسجيل والقيد والتجديد والتعديل ورفع الفئه أمام ألتحاد المصرى للتشييد والبناء والهيئة 

العامة  للرقابه على الصادرات والورادات )5( اقتراح الموضوعات واعداد التقارير التي تطرح في الجتماعات 

الدورية لمجلس الدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس )6( مراجعة كافة التقارير الدورية التي تعد للعرض 

على مجلس الدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس )7( مسئولية الشراف الدارى على إعداد برنامج العمل 

التفصيلي للشركة للعام التالي والقوائم المالية المعبرة عنه والتقرير السنوي عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها 

ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحاسبات قبل إعداد هذه التقارير )8( الشراف على إعداد 

الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالي للشركة )9( مراجعة الدراسات التي تعد عن المشروعات الستثمارية 

اللزمة للحلل والتجديد والتوسع )10( مراجعة مقترحات التطوير في جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم 

إقراره منها )11( تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتي قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التي يحددها واختيار 

أعضائها )12( التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس 

الدارة للنظر فيها وإقرارها )13( له الحق في توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما تقدم أو ذكر

99 - عبدالسلم محمود الزبدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1667   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-1997 برقم ايداع   104 تم التأشير فى تاريخ 11-02-1997  بــ :  منح السيد / حلمي عبد السلم  

محمود الزيدى   نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة 

انواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول وذلك للنفس أو الغير وأمام كافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية وله الحق في توكيل أو تفويض الغير وذلك لصالح البنوك أو الغير وتبقي باقي اختصاصاته السابقة كما 

هي  .
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100 - احمد زكى احمد هارون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30300   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-1997 برقم ايداع   1504 تم التأشير فى تاريخ 26-03-1997  بــ :  الموافقة بالجماع علي ملحق 

عقد تسهيل إئتماني لرفع حدود التسهيل الئتماني مع بنك إتش .إس.بي.سي مصر ش.م.م إلي حدود مبلغ و قدره 

1000000000 جم )فقط مليار جنيه مصري ل غير (, و تفويض من لهم الحق في التوقيع علي عقد التسهيل في 

تحديد أحكامه و شروطه و تحديد الفوائد و العمولت و المصروفات و التكاليف و أي مبالغ إضافية تستحق 

للمقرض-  الموافقة بالجماع علي منح صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة علي عقد التسهيل الئتماني و افة 

الوراق و المستندات المتعلقة بهذا العقد لثنين مجتمعين من السادة المدرجين في المجموعتين المشار إليهم أدناه :   

المجموعة )أ( - عاسف غفران أو أمول شيرنجاربور- المجموعة )ب( - بار أوستبرج أو أوليفيه بوتيه أو روسيل 

رودريجيز و يكون التصرف صحيحا فقط إذا وقعه إثنين مجتمعين من أحد ممثلي المجموعة )أ( مع أحد ممثلي 

المجموعة )ب( .

206 - احمد محمد احمد المصرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2044   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1998 برقم ايداع   5990 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1998  بــ :  

207 - صلح الدين محمد احمد المصرى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2044   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-12-1998 برقم ايداع   5990 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1998  بــ :  

208 - ناهد محمد السيد العيوطي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2044   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1998 برقم ايداع   5990 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1998  بــ :  

69 - خالد  احمد  احمد محمد  المنوفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    362   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-1995 برقم ايداع   339 تم التأشير فى تاريخ 20-09-1995  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة لفترة 

جديده - تفويض أى أثنين أعضاء من العضاء الخمسة فى التوقيع نيابة عن الشركة فى عقود القروض 

والتسهيلت سواء الجديدة أوالمجددة وعقو دالتأجير التمويلى والرهن وعمل توكيلت بالرهن التجارى للبنوك 

وتقديم الكفالت البنكية التى تطلبها البنوك وتكون التوقيعات المعتمده للشركة تشمل كافة الوراق والشيكات 

والمستندات والتعامل بإسم الشركة أمام البنوك بمختلف أنواعها من سحب وإيداع والتوقيع على عقود التسهيلت 

وعقود المديونية والقروض والرهن وكذلك التوقيع على كافة الوراق اللزمة لذلك والتوقيع على كافة عقود البيع 

والشراء البتدائية والنهائية وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والرسمية ومكاتب التوثيق والسجل التجارى 

والشهر العقارى ومصلحة الجمارك , وكذلك تفويض لى أثنين من العضاء الكفلء المذكورين بعاليه من الول 

إلى الثالث  فى عمل توكيل بالبيع للنفس أو الغير للصول الثابتة أو المتداولة بالشركة وتفويض رئيس مجلس 

الدارة  فى التصالح والتنازل عن القضايا المقامة من الشركة  ضد الغير أمام القضاء والغير  وأمام كافة الجهات 

الحكومية والرسمية.  وكذلك موافقة الجمعية  فى تفويض رئيس القطاع المالى المحاسب/خالد فاروق رفعت أمين 

ـــــ فى صلحية التوقيعات مع أحد أعضاء مجلس الدارة على كافة التوقيعات المعتمدة لدى البنوك عن الشركة 

وتوقيع معتمد بجانب توقيع أحد أعضاء مجلس الدارة المفوضين عن الشركة فى التوقيع على الشيكات 

والمستندات البنكية جميعها وكذلك فى عمل توكيلت إدارية سواء خاصة بالمستشارين فى الضرائب والتخليص 

الجمركى وبيع وشراء السيارات ووسائل النقل الخرى وأى توكيلت إدارية أخرى والتوقيع على عقود إيجارات 

المخازن أمام الغير  وكذلك تفويض أى عضو من أعضاء مجلس الدارة  أو السيد/ رئيس القطاع المالى ـ خالد 

فاروق رفعت أمين )بالتوقيع منفردا ( على المستندات الخاصة بالمشتريات الخارجية والتى تتمثل فى نماذج 

العتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل والدفعات المقدمة على فواتير مبدئية وكذلك تظهير جميع 

المستندات الخاصة بالبنود أعله ونماذج )4( ونموذج الجمارك المميكن والتحويل من حسابات بنوك الشركة 

لبعضها البعض والموردين والضرائب والجمارك والتأمينات الجتماعية.

70 - بكر ممدوح السيد عبد الوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    291938   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1995 برقم ايداع   15707 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1995  بــ :  

71 - فايز  على ابو  الغيط  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    291938   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1995 برقم ايداع   15707 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1995  بــ :  

72 - كريم ممدوح السيد عبد الوهاب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    291938   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1995 برقم ايداع   15707 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1995  بــ :  
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73 - خالد ممدوح السيد عبدالوهاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    291938   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1995 برقم ايداع   15707 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1995  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة على 

هيئته الجديدة - تم تفويض / خالد ممدوح السيد عبد الوهاب رئيس مجلس الدارة و الستاذ / كريم ممدوح السيد 

عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدارة ) مجتمعين أو منفردين( في حق تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير و 

لهما في هذا الصدد أوسع السلطات في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام مأموريات الضرائب بكافة 

أنواعها وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وكذلك التعامل مع الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الوراق المالية والشهر العقاري 

وكذلك مأموريات الضرائب بكافة أنواعها ومأمورية ضرائب القيمة المضافة وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود 

تأسيس الشركات وعقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة 

ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وكذلك حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

74 - ممدوح السيد عبدالوهاب السعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    291938   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-1995 برقم ايداع   15707 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1995  بــ :  ) استقالة (

75 - هشام ابراهيم محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    26552   وتم ايداعه بتاريخ    1995-10-31 

برقم ايداع   4652 تم التأشير فى تاريخ 31-10-1995  بــ :  

76 - عمرو ابراهيم سعيد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    423   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-1995 برقم ايداع   423 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1995  بــ :  ممثل عن شركة برنجلز اوفرسيز 

هولدنجز

77 - ساتيش ريدى رندل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    423   وتم ايداعه بتاريخ    1995-11-15 

برقم ايداع   423 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1995  بــ :  ممثل  عن شركة برنجلز أوفرسيز هولدنجز
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78 - جهاد عماد التنير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    423   وتم ايداعه بتاريخ    15-11-1995 برقم 

ايداع   423 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1995  بــ :  - ممثل عن  شركة برنجلز أوفرسيز هولدنجز  تجديد 

مدة مجلس الدارة ثلثة سنوات   السيد/ جهاد عماد التنير رئيس مجلس الدارة أوالسيدة/ لمياء مدحت عبدالعزيز 

فخر نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والمخولن بالتوقيع من الفئة الولى.  السيد/ عمرو ابراهيم سعيد 

درويش, والسيد/ فريدى كرم غبر عبد الملك مرجان, والسيد/ ساتيـــش ريدى رندل – أعضاء مجلس الدارة 

والمخولون بالتوقيع من  الفئة الثانية.  يمثـل رئيس مجلس الدارة الشــــــركة أمـــــام القضــــــاء.  يملك حـق 

التوقيـع نيابـة عن الشركة على إنفراد كل  من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس 

الدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عـدة مديـرين أو 

وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع نيابة عن الشركة منفردين أو مجتمعيـن.  يحق لعضاء مجلس 

الدارة من الفئة الولى – مجتمعين أو منفردين - في إبرام العقود والتفاقيات والقروض والتسهيلت الئتمانية من 

البنوك المصرية والرهن واليجار التمويلي الخاص بالشـركة في ضـوء الموافقة على الخطة السنوية للشركة 

وجميع التصرفات المالية أيا كانت قيمتها وكذلك اتخاذ كافة القرارت الدارية بالشركة واختيار العناصر ذات 

الخبرة للعمل بالشركة ولهم – منفردين – حـــق التوقيع عن الشركة في بيع الصــول الموجودة مهما كانــت 

قيمتهـــا وإبـــرام العقود والتفاقيــــات اللزمة للحصول علـــى تسـهيلت بشــأن اصـــدار خطابــات ضمـــــان 

واعتمـــــادات مستنديــــة.  يحق لي اثنين من أعضاء مجلس الدارة من الفئة الثانية – مجتمعيـن - في إبرام 

العقود والتفاقيات والقروض والرهن واليجار التمويلي الخاص بالشركة في ضوء الموافقة على الخطة السنوية 

للشركة  وجميع التــصرفات  المالية في حدود 50 مليون جنـيها  مصريا  وكذلك اتخاذ كافة القرارت الدارية 

بالشركة وله حـق التوقيع عن الشركة في بيع الصول الموجودة فــــي حدود 20 مليون جنيها  مصـــريا  وإبـــرام 

العقــود والتفاقيـات اللزمــة للحصـول علـــى تسهيـلت بشأن اصـــدار خطابـات ضـــمان واعتمادات مستنــديـة 

فـــي حـدود مبلـــغ 50 مليـــــون جنـيهــــــا  مصــــريا .  يحق لعضاء مجلس الدارة من الفئة الولى – مجتمعين 

أو منفردين - في التوقيع نيابة عن الشركة على جميع العقود والتفاقيات والوراق بما فيها على سبيل المثال وليس 

الحصر بيع الصول الموجودة بالشركة وإبرام القروض والرهن والتأجير التمــــويلي الخــــاص بالشركة وكذلك 

إبرام العقــــود والتفاقيات اللزمة للحصول على تسهيلت بشأن إصدار خطابات ضمان والعتمادات المستندية 

ولرئيس مجلس الدارة الحق فى تفويض الغير فـــــي كل أو بعض الصلحيات الممنوحة له. ويحــــــــــــق 

لعضاء مجلس الدارة مــــن الفئة الولى – مجتمعين أو منفـــــردين – التوقيـــع على المعاملت البنـــــــــــكية 

لدى البنـــوك المتعامل معـــــــــــــها بالصرف أو التحويل من حســــــابات الشركة بـــدون حـــد اقصـــــى.  

تفويض أعضاء مجلس الدارة الفئة الثانية لى اتنين منهم مجتمعين في التوقيع نيابة عن الشركة على جميع العقود 

والتفاقيات والوراق بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر بيـــــع الصول الموجـــــودة بالشركة وإبرام 

القروض والـــــرهن والتأجير التمويلي الخاص بالشركة وكذلك إبرام العقود والتفاقيات اللزمة للحصول على 

تسهيلت بشأن إصـــــدار خطابات ضمــــان والعتمادات المستندية بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنيها  مصريا  

للعملية الواحدة ويحق لرئيس قطـــــاع الشـــــئون المالية ومديـــــــــــر التمويلت ومدير الحسابات في التوقيع 

مجتمعين نيابـــة عن الشركة على المعاملت البنكية لدى البنـــــوك المتعامل معها بالصرف أو التحويل من 

حسابات الشــــركة بحد أقصــــى مبلغ 50 مليون جنيهــــــــــــــا  مصريــــــــا  للعمليــــــــــــــــة الواحدة. وكذلك 

التوقيــــع على العقــــــود التــــــــي ل تتجاوز قيمة كل منهــــا 20 مليـــــــون جنيهـــــــا  مصريا  للمورد الواحد/ 

سنويــــا . وكذلك التوقيع على عقود العملء التى ل تتجــــــاوز قيمة كل منها مبلغ 50 مليــون جنيها  مصريا  

للعميــل الواحد/ سنويـــا .  وكــــذلك بالتوقيـــع بالنيابة عن الشــركـــــــة على جميع العقـــــــود التى ل 

تتجـــــــــاوز قيمـــة كل منها مبلـغ 50 مليـــــون جنـيها  مصريا  للمــــورد/ سنويا .  يمثل كل  مــــن المخـــولين 

بالتوقيع من الفئة الولي مجتمعين أو منفردين في جميع تعاملتها مع الفراد والمؤسسات والجهات الحكومية وغير 

الحكومية, بما فـــي ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر الهيـئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية الصـــناعية والسجل التجاري والسجل الصناعي والغرفة التجارية وإتحاد 

الصنــاعات والشهر العقارى والتأمينات الجتـماعيـة ومكتب العمل والضرائب ومأموريتها وضرائب القيمة 

المضافة والهيئة العامـــة للرقابة على الصادرات والواردات والتحاد المصــــري لمقــــاولي التشييد والبناء 

وهيئـــة المجتمعـات العمرانية والمحافظات وأجهــــزة المـــــــدن ومديرية الصلح الزراعى والجمعيـــات 

الزراعيـــة ومصلحة الجمارك والمــــرور ونيابــــــات المـــــرور.  ويحق لكل من المخولين بالتوقيع من الفئة 

الولى مجتمعين أو منفردين تعيين المستشارين الخارجيين للشركة بما فيهم علي سبيل المثال وليس الحصر 
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المستشاريين القانونيين والمستشاريين الماليين وغيرهم من المستشارين.   ويحق لكل من المخولين بالتوقيع من 

الفئة الولى مجتمعين أو منفرديـــــــــــــن بالتوقيع على جميع العقــــــــــود والتفاقيات والشراء لصول الشركة 

الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والسيارات بدون حد أقصى والتوقيع على عقود تعديــــــــــل النظام الساسى 

أمام الشهر العقاري وتعيين وفصل موظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتــــــــوقيع على عقود 

العمـــــــــل وكافة المستنــــــــــــدات المتعلقة بهذا الخصـــــــــــوص.  ويحق لكل مــــن المخولين بالتوقيــــع 

مــــــن الفئة الولى مجتمعين أو منفــــــردين التوقيع أمام جميع شركات المرافق كهرباء – غــــاز – التليفون – 

الشركة المصرية للتصالت – المياه – الصرف الصحى – وأمام شركات التصالت والهاتف المحمول 

وشـــركات نقـــــل البيانات )النترنت( وتقديم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات والتوقيع 

على عقود تأسيس الشركــــــــــات والمساهمة فيها وإنشاء فـــــروع جديـــــدة داخــــل جمهوريـــــة مصــــر 

العربيـــــة والتـــــوقيع علــــــــــى عقود بيـــع أصول الشركة المنقولة والسيارات وإجراء كافـــــــــــــــــة 

المعاملت البنكيــة والسحب بكافــة المبـــــالغ وفتح وغلق الحسابات البنكية وإستخراج خطابات وشهادات الضمان 

والعتمادات المستندية وقبض ودفع المبالغ الماليـــة والتوقيع على وتحويل وبيـــــع وتســديد كافــــة السندات 

الذنيــــة والتجاريـة وتفويض الغير في كافة المعاملت الماليــــــة بوجه عام والتوقيــع على عقــــود القروض 

والتسهيلت الئتمانيـــــة وتجديدها  وكفالة شـــــركة لكافـــــــــــة مديونيتهما لــــدى البــنوك وشــــركات اليجار 

التمويلى والتوقيـع علـــــى عقــــود الكفالت بأنواعها ولهـــــم الحـــــق فـــي تفويـض أو توكيـــل الغيــــر فــــي 

كــــل أو بعـــــض مــــا ذكــــر.  يكون للسيد رئيس مجلس الدارة – منفردا  – الحق في كافة صور التعامل على 

الحساب البنكي من إيداع وسحب أي مـــــن أو كافة الموال الموجودة به شاملة البوابات المصرفية وإبرام أي 

معاملت صرافة والتوقيع على أي تفويض بنكي وإصدار السندات والبوالص وقبول أو رفض تلك المســـــتندات 

الصادرة للشركة وإستلم وإصدار كافة أنواع الســـندات الذنية وسداد الــــديون – الئتمانات عند الستحقاق 

وخصم و/أو التنازل عن أي واحـــــــــد أو أكثــــــر من الســـــندات الذنيــــة أو الحوالت أو الكمبيالت أو 

غيرهــــا من أدوات أو أوامـــر دفـــــع الموال وإبـــــرام وفسخ منتجـــــات أو معاملت الصرف الجنبي بمـــا 

فــــي ذلك )على سبيل المثال ل الحصر( المعاملت الفورية والجلة؛ وإبــــــرام وتحريــــر وتوقيـــــــع كافــــــة 

المستندات والتفاقيات اللزمــــــة فيما يتعلــــق بمنتجـــات ومعاملت الصرف الجنبي بما فــــــــــي ذلك )على 

سبيل المثال ل الحصر( تأكيدات عقود الصرف الجنبي و/أو التعهدات و/أو الســــــندات و/أو مستندات دعم 

الئتمان و/أو أي مستندات أخرى يقتضيـــــــــها أي قانون أو نظام معمـــول به أو قد يطلبها أي بنك من وقت 

لخر؛ واقتــــراض المـــوال بأي عملة مــــن خــلل أي واحـــدة أو أكثــر مــن تســـهيلت القتـــراض التـي قد 

يتم منـــحها للشـركة.  يحق لى اثنين من المخولين من الفئة  الثانية – مجتمعين - الحق في كافة صور التعامل 

على ذلك الحساب البنكي من إيداع و سحب أي مـــــن أو كافة الموال الموجودة به شاملة البوابات المصرفية 

وإبرام أي معاملت صرافة بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنيها  مصريا  للعملية الواحدة والتوقيع على أي تفويض 

بنكي وإصدار السندات والبوالص وقبول أو رفض تلك المستندات الصادرة للشركة بحد أقصى مبلغ 50 مليون 

جنيها  مصريا  للعملية الواحدة وإستلم وإصدار كافة أنواع السندات الذنية وسداد الديون – الئتمانات عند 

الستحقاق وخصم و/أو التنازل عن أي واحد أو أكثر من السندات الذنية أو الحوالت أو الكمبيالت أو غيرها من 

أدوات أو أوامر دفـــــع الموال بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنيها  مصريا  للعملية الواحدة وإبرام وفسخ منتجـــــات 

أو معاملت الصرف الجنبي بمـــا في ذلك )على سبيل المثال ل الحصر( المعاملت الفورية والجلة؛ وإبرام 

وتحرير وتوقيع كافـة المستندات بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنيها  مصريا  للعملية الواحدة والتفاقيات اللزمة فيما 

يتعلق بمنتجات ومعاملت الصرف الجنبي بما في ذلك )على ســــبيل المثال ل الحصر( تأكيدات عقود الصرف 

الجنبي و/أو التعهدات و/أو الســــندات و/أو مستندات دعم الئتمان و/أو أي مستندات أخرى يقتضيها أي قــــانون 

أو نظام معمــــول به أو قد يطلبها أي بنك من وقـت لخـــــر بحد أقصى مبلغ 50 مليــــون جنيها  مصريا  للعملية 

الواحـــــــدة؛ وإقتراض الموال بأي عملـة من خلل أي واحدة أو أكثر مـــن تســــهيلت القتراض التي قد يتم 

منحها للشــــركة بحـــــــــد أقصـــى مبلــــغ 50 مليــــون جنيهـــا  مصريـــــــا  للعملـــــية الواحـــــدة.  لرئيس 

مجلس الدارة حق تفويض العضو المنتدب أو أى من أعضاء مجلس الدارة للتوقيع مجتمعين بالنيابة عن الشركة 

على المعاملت البنكية )على سبيل المثال وليس الحصر معاملت السحب واليداع( والتفاقات المصرفية 

والحصول على كافة التسهيلت الئتمانية, بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر على خطابات العتماد, 

سندات القبض التجارية, إيصالت المانة والسندات وتحويل العملت الجنبية والضمانات المصرفية, وعمل 

وتنفيذ جميع المعاملت المصرفية من سحب وتنفيذ وإستلم وتوصيل أى وجميع الكمبيالت والصكوك أو أوامر 
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أخرى للدفع بالنيابة عن الشركة على المبالغ التى ل تتجاوز 50 مليون جنيــها  مصريا  لعملية الواحدة. تطبق 

السلطـــــــات المذكورة أعله على جميع المعامـــــــــــلت النقدية والمصرفية بعملة الجنيه المصري أو ما يعادلها 

بالعمـــــــلت الجنبية.  ويحق لي إثنين من أعضاء مجلس الدارة من الفئة الولى والفئة الثانية مجتمعين التوقيع 

على الشيكات بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنيــها  مصريا .  لرئيس مجلس الدارة الحق  في التصالح والتنازل 

والقرار والبراء عــــن الشــــركة أمام القضاء.

79 - لمياء مدحت عبدالعزيز فخر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    423   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-11-1995 برقم ايداع   423 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1995  بــ :  - ممثل عن  شركة 

برنجلز أوفرسيز هولدنجز

83 - شريف محمد محمد الشافعي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    658   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-1996 برقم ايداع   88 تم التأشير فى تاريخ 28-02-1996  بــ :  ممثلعن شركة مجموعة أنظمة 

الكمبيوتر المتكاملة العالمية )ش.م. كويتية( - )يملك كافة الصلحيات والختصاصات كما هى بدون تعديل( بدل 

من السيد / عصام ابراهيم عبدا الخشنام )مستقيل( - وافقت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين 

على التى: 1-الغاء الصلحيات الممنوحه لكل من السيد / معاويه عبد الواحد محمد ابو الجبين والسيد / سرود 

شريف   كمفوضين بالتوقيع عن الشركة على الشيكات و التحويلت البنكية . 2- تعيين كل من السيد / هانى محمد 

رمضان محمد  بدل من السيد / معاويه عبد الواحد محمد ابو الجبين والسيد / عبد المحسن حمد الحمد بدل من 

السيد / سرود شريف . و اصبح المفوضين بالتوقيع على الشبكات و امام البنوك على النحو التالي : 1- السيد / 

محمد احمد محمد احمد حبيبيه )و( السيد / محمد فتحي عبد ا خليفة ) مجتمعين ( بالتوقيع على الشيكات و 

التحويلت البنكية في حدود 5000 دولر امريکي ) فقط خمسة الف دولر امريکي( او ما يعادلها بالعملة 

المحلية . 2- السيد / شريف محمد محمد الشافعي )و( السيد / هانى محمد رمضان محمد )و( السيد محمد سيد 

مصطفي منيسي على ان يكون اثنين منهم مجتمعين بالتوقيع على الشيكات و التحويلت البنكية في حدود 

1000000 دولر امريکي ) فقط مليون دولر امريکي ( او ما يعادلها بالعملة المحلية.  3- السيد / شريف محمد 

محمد الشافعي  )او( السيد / هانى محمد رمضان محمد )و( السيد / فهد خالد سليمان المخيزيم ) أو ( السيد / عبد 

المحسن حمد الحمد  )مجتمعين ( على كافة الشيكات و التحويلت البنكية بدون حد اقصي .

84 - محمود يوسف احمد علوبه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    539   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-1996 برقم ايداع   114 تم التأشير فى تاريخ 11-03-1996  بــ :  تجديد مجلس الدارة لمدة اخري 

بذات التشكيل وتحديد صلحياته لتصبح كالتي : يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور / محمود يوسف أحمد 

علوبه , والمهندس/ علء الدين محمود يوسف أحمد علوبه , العضو المنتدب بالشركة الصلحيات التيه مجتمعين 

او منفردين يكون لهم الحق فى التعامل بإسم 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 وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك الحكومية والغير حكومية بغير حصر والمصارف وذلك بدون حد أقصي 

وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضهاوكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم الشركة ولصالحها , ولهما حق تعيين وفصل العاملين بالشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم , ولهماالحق في ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد والمرور وقطاع العمال الخاص والعام وجهاز مدينه السادس من اكتوبر واى وزارات او هيئات 

اخرى معنية , ولهما الحق فى فى ابرام عقود التسهيلت المصرفية والئتمانية والرهون والمعاملت البنكية من 

سحب وايداع بدون حد اقصي , ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر وذلك )مجتمعين أو 

منفردين (.

85 - سلوى بولس مرقس  مدير   المقيد برقم قيد    294542   وتم ايداعه بتاريخ    19-03-1996 برقم ايداع   

4014 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1996  بــ :  - يمثل المديرون الشركه في علقاتها مع الغير ولهما منفردين 

او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتوقيع عنها والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به 

صراحه القانون او لئحته التنفيذيه ولهما منفردين او مجتمعين حق الداره والتوقيع والتعامل مع البنود والتوقيع ع 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات في البنوك والقتراض من البنوك لحساب الشركه واجرائات الرهن اللزمه 

لصول الشركه ولهما ايضا حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر.
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86 - نبيل كمال الدين صادق الموجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    698   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-04-1996 برقم ايداع   148 تم التأشير فى تاريخ 03-04-1996  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 

لمدة قانونية جديدة بذات التشكيل وذات صلحيات التوقيع الممنوحة له

87 - طارق فؤاد سيد الشاذلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27748   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-1996 برقم ايداع   2082 تم التأشير فى تاريخ 14-05-1996  بــ :  والعضو المنتدب - تجديد مده 

مجلس الدارة أعتبارا  من 16 / 1 / 2022 لمده ثلث سنوات وتنتهي فى 15 / 1 / 2025 ويصبح التشكيل على 

النحو التالى :

88 - حسن محمد  خليل عنانى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27748   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-1996 برقم ايداع   2082 تم التأشير فى تاريخ 14-05-1996  بــ :  

89 - عمرو حسن محمد خليل عنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27748   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-1996 برقم ايداع   2082 تم التأشير فى تاريخ 14-05-1996  بــ :  

90 - عبدالمجيد محمد عبدالمجيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    645   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-06-1996 برقم ايداع   277 تم التأشير فى تاريخ 02-06-1996  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 

لمدة ثلثة سنوات

91 - ايمن جاد سيف عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    297029   وتم ايداعه بتاريخ    1996-07-30 

برقم ايداع   12010 تم التأشير فى تاريخ 30-07-1996  بــ :  

101 - جمعه السعيد الموافى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    303406   وتم ايداعه بتاريخ    1997-04-01 

برقم ايداع   6443 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  ممثل عن شركة الشروق للستثمار والتنمية 

الصناعية والعمرانية -  إعادة تحديد إختصاصات وصلحيات السيد المهندس / جمعه السعيد الموافى – عضو 

مجلس الدارة  المنتدب –  لتصبح على النحو التالى : - تمثيل الشركة أمام جميع جهات الدارة والشهرالعقارى 

والتوثيق والسجل العينى والتصديق على كافة أنواع العقود ومحاضرالتصديق على هذه العقود أمام مأمورية الشهر 

العقارى والتوثيق ومأموريات الضرائب بكافه أنواعها وفروعها وشعبها ولجانها ومأمورياتها ولجان الطعن وإدارة 

الخبراء والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للستثماروالمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابه المالية 

والسجل التجارى وإجراء كافة التعديلت على السجل التجارى والهيئة العامة للتنمية الصناعية وكذلك تمثيل 

الشركة أمام ديوان عام محافظة القليوبية وكافة الدارات التابعة له والمجلس المحلى بأبى زعبل بالقليوبية بكافه 

إداراته والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغيرالحكومية )مرفق المياه والكهرباء والتليفونات وجهات الدارة وله 

حق توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر 0 - التوقيع منفردا امام كافة البنوك والمصارف فى جميع المعاملت 

البنكية من سحب وايداع وفتح الحسابات البنكية والتوقيع على التسهيلت المصرفية واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان بأسم الشركة أوضمن أغراضها و حق الصرف من الشباك 0- التوقيع منفرداعلى كافه العقودوالمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل بأسم الشركة أوضمن أغراضها0 - ادارة الشركة بكافه 

الصلحيات المالية والدارية وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية  0

102 - هانىء حسين محمود الشريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303406   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1997 برقم ايداع   6443 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  ممثل عن شركة الشروق 

للستثمار والتنمية الصناعية والعمرانية .

103 - نادر سعيد ياقوت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303406   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1997 برقم ايداع   6443 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  ** ممثل عن المصرف المتحد

104 - محمد محمود غنام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303406   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1997 برقم ايداع   6443 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  ممثل عن البنك الهلي

105 - محمد عبدالخالق على مصطفى مغربى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303406   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-04-1997 برقم ايداع   6443 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  ممثل عن شركة 

الشروق للستثمار والتنمية الصناعية والعمرانية

106 - سمير محمد فكرى الحباك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303406   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1997 برقم ايداع   6443 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  

Page 924 of 1616 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

107 - عصام مصطفى محمد الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    303406   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-1997 برقم ايداع   6443 تم التأشير فى تاريخ 01-04-1997  بــ :  ممثل عن بنك قناة السويس

108 - نواف خليف عبد ا محمد العنزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1111   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1997 برقم ايداع   306 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1997  بــ :  البقاء علي ذات الصلحيات 

الممنوحة للسيد/ نواف خليف عبدا محمد العنزي رئيس مجلس الدارة كويتي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم 

PO5765878  المولود في 2 /11 /1976والممنوحة لكل من:السيد/ خالد محمد حسن عمر ويحمل بطاقة رقم 

قومي /26011091500116 المولود في 9 /11 /1960, وللسيد/ ناصر صلح الدين عبدالعزيز مؤنس ويحمل 

بطاقة رقم قومي / 25810030100111 والمولود في 3 /10 /1958 وللسيد/ هاني سليمان عتريس ويحمل 

بطاقة رقم قومي /27707302101432 والمولود في 30 /7 /1977.

109 - جيلبار  سليم حبيقه  مدير   المقيد برقم قيد    1111   وتم ايداعه بتاريخ    05-05-1997 برقم ايداع   

306 تم التأشير فى تاريخ 05-05-1997  بــ :  تنفيذي اعتبارا من 10/12/2022 بذات الصلحيات السابق 

منحها للمدير التنفيذي السابق. -قبول استقالة الدكتور/ محمد السيد احمد محمد نصار من عمله بالشركة بوظيفة 

المدير التنفيذي اعتبارا من 30/11/2022 -

110 - جوزيان رؤوف حكيم الياس  مدير   المقيد برقم قيد    304822   وتم ايداعه بتاريخ    1997-05-29 

برقم ايداع   10351 تم التأشير فى تاريخ 29-05-1997  بــ :  استقالة

111 - رامي اسكندر حبيب جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    304822   وتم ايداعه بتاريخ    1997-05-29 

برقم ايداع   10351 تم التأشير فى تاريخ 29-05-1997  بــ :  استقالة

128 - محمد عادل عبد الفتاح البسيونى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    307689   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-09-1997 برقم ايداع   18128 تم التأشير فى تاريخ 15-09-1997  بــ :  تفويض 

المهندس / محمد عادل عبد الفتاح البسيونى -  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ممثل عن شركة رؤية 

القابضة للستثمارات ش.م.م والسيد / كريم اشرف هشام برقاوى – عضو مجلس الدارة ممثل عن شركة رؤية 

القابضة للستثمارات ش.م.م مجتمعان فى  الحق في التوقيع علي عقود القتراض و الرهن بكافه انواعه للنفس 

أوالغير وكفاله الغيرولهم الحق فى توكيل البنوك او الغير فى كل او بعض مما ذكر وكل ذلك بصفتهم مع بقاء كافة 

الصلحيات الممنوحة للسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / عضو مجلس الدارة كما هى

209 - محمد احمد حامد المصري  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2044   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-12-1998 برقم ايداع   5990 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1998  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة ثلثة سنوات

210 - زمزم صالح محمد جبر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2120   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1998 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 16-12-1998  بــ :  

211 - عاصم حسن حسن  سرور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2120   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1998 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 16-12-1998  بــ :  
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112 - منير يوسف انطوان بولس كشور  مدير   المقيد برقم قيد    304822   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-1997 برقم ايداع   10351 تم التأشير فى تاريخ 29-05-1997  بــ :  ويباشر المدير الدارة لمدة غير 

محدودة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة 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 اشكالهم وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة 

الضرائب وجميع مأمورياتها ومصلحة السجل التجاري ووزارة القوى العاملة والهجرة وجميع السفارات 

والقنصليات وكافة الجهات الحكومية الخرى وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت و حق الفراج عن رأسمال 

الشركة من البنك وحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصاريف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

113 - احمد احمد شبل زايد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    304994   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-1997 برقم ايداع   10848 تم التأشير فى تاريخ 04-06-1997  بــ :  مد مدة المجلس ثلثة سنوات

114 - جامشيد  جاهنجير  خان  رئيس مجلس المديرين   المقيد برقم قيد    1312   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-1997 برقم ايداع   613 تم التأشير فى تاريخ 01-07-1997  بــ :  تفويض السيد / جامشيد جاهنجير 

خان فى  توقيع منفردا او توقيع مزدوج من كل من السيد / على فكرى عبد النبى والسيد / كريم اسماعيل حسن 

اسماعيل فى التوقيع نيابة عن الشركة على كافة عقود بيع اصول الشركة الثابتة والمنقولة والتوقيع على كافة 

المستندات المتعلقة بهذا الشان

115 - ابراهيم محمد محمد عبد القارد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8230   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-1997 برقم ايداع   1371 تم التأشير فى تاريخ 06-08-1997  بــ :  - تجديد الثقة بالمجلس الحالى 

وتجديد مدة المجلس لمدة اخرى وبنفس الصلحيات .

116 - محمد فتحى السيد محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307173   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1997 برقم ايداع   16762 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1997  بــ :  استقاله

117 - يمنى محمد  عامر محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307173   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1997 برقم ايداع   16762 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1997  بــ :  

129 - مصطفي عيد ابراهيم الحارون  مصفى   المقيد برقم قيد    144911   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-1997 برقم ايداع   8046 تم التأشير فى تاريخ 30-09-1997  بــ :  تتمثل مهام المصفى فى  1- 

الوفاء بما على الشركة من إلتزمات تجاه جميع الجهات الحكومية والغير حكومية .   2- تنفيذ كافة العقود 

وإلتفاقات حتى أو إنهائها .   3- تمثيل الشركة أمام القضاء وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية  وعلى 

الخص مصلحة الضرائب المصرية والقيمة المضافة والهيئة العامة للتامينات الجتماعية والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والشهر العقارى والسجل التجارى .   4- قبول الصلح .   5- تفويض أو توكيل الغير فى كل أو 

بعض هذه الصلحيات .

145 - محمد اكرام محمد فوزى  ممثل   المقيد برقم قيد    2871   وتم ايداعه بتاريخ    25-01-1998 برقم 

ايداع   71 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1998  بــ :  ممثلعن البنك الهلى المصري بدل من  للستاذ / محمد 

حاتم عبد الحميد و الستاذ / محمد عدنان احمد والستاذ / صبري رجب محمد حسن و الستاذ / احمد حسين فراج  

و الستاذ / صلح الدين عبد المنعم

177 - الء عماد الدين ابو غديه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1355   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1998 برقم ايداع   4010 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1998  بــ :  الشركة الكائن فى / 324 منطقة 

القطاع الثانى - حى مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة. بدل من السيد / محمد ابراهيم سيد عبد 

الفتاح.
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178 - ايات عماد الدين ابو غديه محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1355   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1998 برقم ايداع   4010 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1998  بــ :  ثالثا:  الموافقة على تعيين السيدة 

/ايات عماد الدين ابوغديه محمد  مصرية الجنسية - بطاقة رقم / 29703210106383  الشركة الكائن فى / 

محل رقم 9 الدور الرضي بالمول التجاري سيسل بارك مول - قطعة رقم 3 القطاع الجنوبي -.  بدل من السيد / 

سامي رجب يوسف.

179 - عبد الرحمن محمد محمود ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  

180 - هاجر ايمن طه عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  

181 - محمد ايمن طه عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  

182 - محمود خالد محمود ابراهيم بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  

183 - هانى احمد عبد الفتاح بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  

184 - اسماء محمود ابراهيم بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  منتدب

185 - ايمن طه عطيه عامر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  

186 - محمد محمود ابراهيم  بدوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  

212 - مي مقبل سعد زغلول محمد البدراوي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2120   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-1998 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 16-12-1998  بــ :  
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118 - منى محمود احمد اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307173   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1997 برقم ايداع   16762 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1997  بــ :  والسيد/ محمد عامر محمد 

مصطفى " العضو المنتدب" " مجتمعيين او منفرديين " حق الدارة والتوقيع علي عقود تأسيس وتعديل الشركات 

بكافة انواعها والتوقيع أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

ووزارة السياحة ونقابة المحامين ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق بجميع مأمورياتها والغرفة التجارية ومصلحة 

السجل التجاري, ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق وحق التعامل مع وزارة التصالت 

السلكية واللسلكية ومرفق تنظيم التصالت وهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات و وزارة المالية والبنك 

المركزى وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والتأمينات 

الجتماعية والضرائب ومأمورياتها والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والمحافظات وأجهزة المدن 

ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات المرور, والتوقيع على جميع أنواع العقود والتفاقيات والبيع والشراء لصول 

الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والسيارات وتسليم واستلم وفتح وغلق الدفاتر التجارية والقرار 

بفقدها واستخراج بدل فاقد منها أمام الشهر العقاري, ولهما حق تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة والموظفين 

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

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

والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات وكل ما يلزم لعمال الشركة واستخراج التراخيص من كافة 

الجهات ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق , ولهما حق التوقيع امام كافة البنوك على 

الشيكات والتحويلت البنكية بدون حد اقصى , وطلبات اصدار الشيكات وخطابات الضمان بدون حد أقصي, فتح 

وغلق الحسابات البنكية وتشغيل الخدمات مع كافة البنوك,التوقيع على ابرام عقود التسهيلت البنكية الخاصة 

بخطابات الضمان ,التوقيع على ابرام عقود التسهيلت البنكية الخاصة بالحد الجاري المدين ,اجراء التحويلت 

البنكية بين حسابات الشركة في نفس البنك او بين حسابات الشركة في كافة البنوك بدون حد أقصي , فك وربط 

الودائع البنكية وشراء وبيع اذون الخزانة امام كافة البنوك والجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية باسم 

ولصالح الشركةولهما حق التوقيع على عقود رهن أذون الخزانة امام كافة البنوك ضمانا  للغطاء النقدي للعتمادات 

المستندية ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق " مجتمعيين او منفرديين "

119 - محمدعامر محمد مصطفى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    307173   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1997 برقم ايداع   16762 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1997  بــ :  

120 - مؤمن محمود احمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307173   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1997 برقم ايداع   16762 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1997  بــ :  

121 - ايه محمد عامر محمد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307173   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-1997 برقم ايداع   16762 تم التأشير فى تاريخ 27-08-1997  بــ :  

122 - هاله عز الدين محمود شكري  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    307267   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1997 برقم ايداع   17022 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1997  بــ :  للوفاه

123 - مصطفي صالح عبدالحافظ صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307267   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1997 برقم ايداع   17022 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1997  بــ :  

124 - صالح عبد الحافظ صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307267   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1997 برقم ايداع   17022 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1997  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

وللمجلس الحق فى ان يعين عدة مديرين أووكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين 

أومنفردين.وللسيد / صالح عبد الحافظ صالح البدوى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق فى 

التوقيع امام البنوك وله الحق فى الحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية وصرف الشيكات والرهن باسم 

الشركة وله صلحيات فى فتح وغلق وتجديد الحسابات بالبنوك وبيع وشراء السيارات المملوكة للشركة وكذلك له 

الحق فى التوقيع على العقود التى تبرمها الشركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وله فى هذا الشان جميع 

الصلحيات واوسع السلطات فى التعاقد باسم الشركة وتمثيلها تمثيل مطلقا وانهاء الجراءات اللزمة فى هذا 

الشان كما له الحق فى توكيل اوتفويض الغيرفى كل اوبعض ما ذكر ولرئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة امام 

القضاء.
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125 - هشام صالح عبدالحافظ صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307267   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-1997 برقم ايداع   17022 تم التأشير فى تاريخ 30-08-1997  بــ :  

126 - ربيع عبد العال سيد احمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    307557   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-09-1997 برقم ايداع   17801 تم التأشير فى تاريخ 10-09-1997  بــ :  خروج للوفاة

127 - اشرف ربيع عبد العال سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    307557   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-1997 برقم ايداع   17801 تم التأشير فى تاريخ 10-09-1997  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

مماثلة

228 - محمد سمير سيد عبد الفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322520   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-1999 برقم ايداع   8220 تم التأشير فى تاريخ 15-05-1999  بــ :  

229 - سمير سيد عبد الفناح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322520   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-1999 برقم ايداع   8220 تم التأشير فى تاريخ 15-05-1999  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة

130 - احمد محمود عادل محمد فؤاد محمود عزمى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

1565   وتم ايداعه بتاريخ    10-11-1997 برقم ايداع   818 تم التأشير فى تاريخ 10-11-1997  بــ :  

تجديد مده مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات  بنفس تشكيلة  - وتحديد صلحياته :   و للستاذ / احمد محمود عادل 

محمد فؤاد محمود عزمي  - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب – منفردا -  الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة إشكالهم , و التوقيع على كافه العقود أمام الشهر العقاري .  وكذالك التعامل مع جميع البنوك و المصارف 

من سحب و إيداع وفتح و غلق الحسابات و العتمادات  و استصدار خطابات  وشهادات الضمان  و إصدار 

الشيكات  والتوقيع عليها  وصرف الشيكات الخاصة بالشركة  و الفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف و له حق القتراض والرهن  والئتمان و التأجير التمويلي  والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة  بالنقد أو بالجل  وكل ذالك باسم الشركة ولصالحها  وضمن إغراضها .  وكذالك له حق 

التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي  و السيارات  

ومنقولت  و كل ذالك باسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها .  إبرام كافة التصرفات المتعلقة بالصول الثابتة 

و المنقولة للشركة و إجراء و إتمام و التوقيع علي عقود البيع والشراء سواء البتدائية أو النهائية و التوكيلت للبيع 

للنفس أو للغير وعقود المقاولت بجميع أنواعها والتصديق والتوقيع علي كافه العقود  أمام الشهر العقاري وبيع 

وشراء الصول .  وله الحق في تعيين  وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم  و له الحق 

في قبض و دفع المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و 

المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع على كل المستندات المتعلقة بذالك 

أمام كافه الجهات و له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

131 - جامشيد  جاهنجير  خان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1541   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-1997 برقم ايداع   1257 تم التأشير فى تاريخ 20-11-1997  بــ :  وافقت الجمعية العامة العادية 

بالجماع على تفويض السيد/ جامشيد جاهنجير خان, في التوقيع منفردا , أو توقيع مزدوج من كل من السيد/ علي 

فكري عبد النبي و السيد/ كريم إسماعيل حسن إسماعيل, رقم قومي 27212052102919 في التوقيع نيابة عن 

الشركة, على كافة عقود بيع أصول الشركة الثابتة والمنقولة والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن.

132 - رفيق احمد محمد عباس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    309945   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1997 برقم ايداع   24411 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1997  بــ :  استقاله

133 - محمد ايوب محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    309945   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1997 برقم ايداع   24411 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1997  بــ :  

134 - جمال الدين احمد شوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    309945   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1997 برقم ايداع   24411 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1997  بــ :  

135 - مدحت عبدالرؤوف السيد احمد درويش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    309945   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-12-1997 برقم ايداع   24411 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1997  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة 3 سنوات

136 - احمد حسام الدين فاروق محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    309945   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1997 برقم ايداع   24411 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1997  بــ :  استقاله
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137 - زغلول فرار راغب تعلب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310103   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-1997 برقم ايداع   24894 تم التأشير فى تاريخ 13-12-1997  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة 

لفترة اخرى

138 - كمال ميخائيل رزق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1525   وتم ايداعه بتاريخ    1997-12-25 

برقم ايداع   891 تم التأشير فى تاريخ 25-12-1997  بــ :  يكون حق  الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات 

الرسميه موكله  للطرفين منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة و لصالحها ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع ةتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل اوبعض

139 - محمد عبده صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32626   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1998 برقم ايداع   6 تم التأشير فى تاريخ 01-01-1998  بــ :  عن شركة الملكه النبيله للمشروعات 

والتنمية السياحية

140 - ايمن فهمى الدسوقي على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32626   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1998 برقم ايداع   6 تم التأشير فى تاريخ 01-01-1998  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصري

141 - مصطفى عبدالعزيز عبدالوهاب النجار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32626   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-01-1998 برقم ايداع   6 تم التأشير فى تاريخ 01-01-1998  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة 

- مع بقاء كافة صلحيات رئيس مجلس الدارة بالسجل التجارى كما هى

142 - شريف فؤاد حسن فؤاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32626   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1998 برقم ايداع   6 تم التأشير فى تاريخ 01-01-1998  بــ :  

146 - مختار عبد المنعم عبد العزيز خطاب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2871   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-01-1998 برقم ايداع   71 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1998  بــ :  تم الموافقة 

بالجماع على تجديد مدة مجلس الدارة لمدة أخرى مماثلة - وافقا لمجلس على تفويض التوقيعات بالشركة لكل 

من:  السيد الدكتور / مختار عبد المنعم عبد العزيز خطاب-رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ممثل بنك 

فيصل السلمي المصري - توقيع أول  السيد الدكتور/ سعد زكى نصار-عضو مجلس الدارة توقيع أول حال عدم 

تواجد رئيس مجلس الدارة السيد الدكتور / مختار عبد المنعم عبد العزيز خطاب   الستاذ / شريف عبد العزيز 

احمد عبد العزيز رقم القومي:27008090103035-مدير عام الشئون المالية بالشركة -  توقيع ثاني   المهندس / 

تامر محمد فؤاد عبد العظيم الخشت رقم  القومي : 27203160100192 -مدير عام الشركة توقيع ثاني حال  

عدم  تواجد مدير  عام  الشؤن  المالية   *على أن يكون التوقيع على الشيكات بتوقيعين اثنين مجتمعين من السادة 

المذكورين بأعله احدهما من أصحاب التوقيع الول والخر من أصحاب التوقيع الثاني.  *أن يكون التوقيع على 

الوراق التجارية الخرى )الكمبيالت( بتوقيع واحد فقط من السادة المذكورين بأعله   استقالة الستاذ / محمد 

ابراهيم محمد المدير المالي بالشركة .  *وافق المجلس على تعيين كل من الستاذ / اشرف احمد مصطفى موسي 

الغمراوى رقم قومي : 25303271601139 عضو بمجلس الدارة ممثل لبنك فيصل السلمي المصري بدل 

منال استاذ / عمر محمد على بشر و الستاذ / شريف عبد الرحيم عفيفي و الستاذ / إسماعيل الحلواني .  *وافقا 

لمجلس على تعيين كل من الستاذ / مصطفى عبد الغفار على السحار رقم قومي : 26405040102238 عضو 

بمجلس الدارة ممثل عن البنك الهلي المصري و الستاذ /  محمد اكرام محمد فوزي رقم قومي : 

26402242101374 ممثل عن البنك الهلي المصري بدل من الستاذ / محمد حاتم عبد الحميد و الستاذ / 

محمد عدنان احمد و الستاذ / صبري رجب محمد حسن و الستاذ / احمد حسين فراج و الستاذ / صلح الدين 

عبد المنعم  .  *وافقا المجلس على تعيين الستاذ / مصطفى إسماعيل حسن محمد رقم قومي : 

27401010113373 عضو بمجلس الدارة ممثل عن شركة فيصل للستثمارات المالية بدل من الستاذ / 

شعبان حافظ محمد
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147 - اشرف احمد مصطفى موسى الغمراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2871   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-01-1998 برقم ايداع   71 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1998  بــ :  ممثل لبنك فيصل 

السلمي المصري  بدل من  الستاذ / عمر محمد على بشر  و الستاذ / شريف عبد الرحيم عفيفي و الستاذ / 

اسماعيل الحلواني .

148 - مصطفى اسماعيل حسن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2871   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-1998 برقم ايداع   71 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1998  بــ :  ممثل عن شركة فيصل للستثمارات 

المالية  بدل من الستاذ / شعبان حافظ محمد

149 - محمد حسين جنيدى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118605   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-1998 برقم ايداع   990 تم التأشير فى تاريخ 25-01-1998  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

اخرى على ان يبقى المجلس كما هو دون تعديل  . تمت الموافقة  بالجماع على منح رئيس مجلس الدارة منفردا 

حق الدارة والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وامام كافة البنوك والمصارف فى السحب 

واليداع والقتراض والرهون والتسهيلت الئتمانية والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على كافة عقود البيع للغير او 

للنفس و عقود الرهن والقرض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بغرض الشركة وفى التوقيع على عقود بيع اصول الشركة من 

منقول أو عقار وكافة المقومات المادية والعينية وكذلك حق توكيل الغير او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر 

.

150 - محمد حسن مصطفى عطا ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    311228   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-1998 برقم ايداع   1409 تم التأشير فى تاريخ 26-01-1998  بــ :  

151 - محمود محمد فواز احمد سلطان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    311961   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-03-1998 برقم ايداع   3454 تم التأشير فى تاريخ 02-03-1998  بــ :  بموجب خطاب الهيئه 

العامه للستثمار والمؤرخ في : 20/12/2022 يتم سحب التأشير رقم )22( والمودع برقم : 77799 بتاريخ : 

21/11/2022 ليصبح تشكيل مجلس الداره كما ورد بالتأشير رقم )20( والمودع برقم : 15588 بتاريخ : 

2/4/2018

152 - ندى مرسى مختار مرسى عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    287   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1998 برقم ايداع   711 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1998  بــ :  

153 - عبد الحميد سيد راضى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    287   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1998 برقم ايداع   711 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1998  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلثة 

سنوات

154 - نيرمين عبد الحميد سيد راضى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    287   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-1998 برقم ايداع   711 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1998  بــ :  

155 - سلوي بهجت سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    287   وتم ايداعه بتاريخ    1998-03-19 

برقم ايداع   711 تم التأشير فى تاريخ 19-03-1998  بــ :  من ذوى الخبرة استقاله

204 - وفاء صلح الدين ابراهيم العيوطي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2044   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1998 برقم ايداع   5990 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1998  بــ :  

205 - فرح محمد احمد المصرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2044   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1998 برقم ايداع   5990 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1998  بــ :  
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156 - دينا محمد عبد الفتاح ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    458   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-04-1998 برقم ايداع   1147 تم التأشير فى تاريخ 22-04-1998  بــ :  يحق لشخص من فئة 

التوقيع )أ( وشخص من فئة التوقيع )ب(, كالمتي:   فئة التوقيع )أ(: السيد/ رئيس مجلس الدارة أو الستاذة/ 

نوران اسعد حمدي أو الستاذ/ كريم حسني فؤاد نجيب؛   فئة التوقيع )ب(: الستاذ/ حسام مصطفى محمد سيد 

أحمد أو الستاذ/ عصام محمد عبد الهادي عبد الهادي عامر أو الستاذ/ رامي عصام حسن السيد جودة؛   التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الجهات والمصالح الرسمية أو الشركات والجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتوقيع كافة العقود وإجراء كافة 

المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة ويحق لهما مجتمعين إجراء كافة المعاملت البنكية من سحب وإيداع وفتح 

الحسابات والرهن والقتراض واستخراج البطاقات الئتمانية باسم الشركة والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصى 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف   وتأسيس الشركات وتعديل 

عقودها والحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

157 - حسين سعيد بهجت ابراهيم محمد عياد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    462   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-04-1998 برقم ايداع   1165 تم التأشير فى تاريخ 23-04-1998  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات

158 - محمد ابراهيم  على  ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    548   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-1998 برقم ايداع   1406 تم التأشير فى تاريخ 09-05-1998  بــ :  

159 - دينا  ابراهيم  علي  ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    548   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-1998 برقم ايداع   1406 تم التأشير فى تاريخ 09-05-1998  بــ :  

160 - غاده احمد عبد المنعم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    548   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-1998 برقم ايداع   1406 تم التأشير فى تاريخ 09-05-1998  بــ :  حق الدارة والتوقيع للسادة 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين وله فى ذلك كافة 

الصلحيات

161 - ابراهيم على ابراهيم الدسوقى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    548   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-1998 برقم ايداع   1406 تم التأشير فى تاريخ 09-05-1998  بــ :  

162 - منتصر احمد جابر عبد الرحمن الشاورى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1812   

وتم ايداعه بتاريخ    16-05-1998 برقم ايداع   354 تم التأشير فى تاريخ 16-05-1998  بــ :  تفويض السيد 

المهندس / منتصر احمد جابر عبد الرحمن رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بصفته في التصالح والبراء 

والتنازل عن القضايا التي ترفع من الشركة او عليها وله ان يوكل من يراه في ذلك

163 - ايهاب وليم غبور حنا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    292539   وتم ايداعه بتاريخ    1998-06-02 

برقم ايداع   1000013 تم التأشير فى تاريخ 02-06-1998  بــ :  

164 - ايهاب وليم غبور حنا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    292539   وتم ايداعه بتاريخ    1998-06-07 

برقم ايداع   1000011 تم التأشير فى تاريخ 07-06-1998  بــ :  

165 - خالد مصطفي محمود ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    861   وتم ايداعه بتاريخ    1998-06-21 

برقم ايداع   2234 تم التأشير فى تاريخ 21-06-1998  بــ :  

166 - طارق طلعت مصطفى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    966   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-1998 برقم ايداع   2907 تم التأشير فى تاريخ 07-07-1998  بــ :  ممثل عن الشركة العربيه 

للستثمارات الفندقية السياحية - تجديد مدة المجلس لمدة مماثلة

167 - احمد يحى حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14648   وتم ايداعه بتاريخ    15-11-1997 برقم 

ايداع   2331 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1998  بــ :  بدل من السيد/ ايهاب ابراهيم عبدالرازق عرابى

168 - ايهاب ابراهيم عبد الرازق عرابى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14648   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-1997 برقم ايداع   2331 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1998  بــ :  استقالة

169 - على مصطفى على عبدالعزيز عقل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14648   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-1997 برقم ايداع   2331 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1998  بــ :  - تجديد مده عضوية مجلس 

الدارة لمده ثلث سنوات اخري مع بقاء التشكيل الحالى
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170 - طارق مصطفى على عقل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14648   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-1997 برقم ايداع   2331 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1998  بــ :  تعديل السم

230 - محمد سيد احمد ايـــوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322520   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-1999 برقم ايداع   8220 تم التأشير فى تاريخ 15-05-1999  بــ :  ممثل لشركة فنادق البحر الحمر 

القابضه للستثمارات السياحية ش.م.م

231 - اسامه  محمد  ابراهيم  عطا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322520   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-1999 برقم ايداع   8220 تم التأشير فى تاريخ 15-05-1999  بــ :  ممثل لشركة فنادق البحر الحمر 

القابضه للستثمارات السياحية ش.م.م

 - 232

محمود محمد كامل زيــدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    322520   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-1999 برقم ايداع   8220 تم التأشير فى تاريخ 15-05-1999  بــ :  ممثل لشركة فنادق البحر الحمر 

القابضه للستثمارات السياحيه ش.م.م

233 - حمدى عبدالقوى عبدالحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97904   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-1995 برقم ايداع   5997 تم التأشير فى تاريخ 24-05-1999  بــ :  - التجديد لمجلس الدارة لمدة 

جديدة

234 - تانيا حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10444   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-1999 برقم ايداع   1056 تم التأشير فى تاريخ 10-06-1999  بــ :  ممثله لشركة هيكسيا ايكوتيز 

كابيتال ش.م.م

235 - احمد المليجى احمد عامر  مدير   المقيد برقم قيد    3209   وتم ايداعه بتاريخ    12-06-1999 برقم 

ايداع   3114 تم التأشير فى تاريخ 12-06-1999  بــ :  مسئول لداره التخليص الجمركي والستيراد وله الحق 

في التعامل مع مصلحة الجمرك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجميع ادارتها وفروعها 

والتوكيلت الملحية في كل ما يخص الستيراد وفي تسليم وتسلم الوراق والمستندات , ويكون مسئول عن 

الستيراد باسم الشركة.

236 - يوشيهارو موتسورا Yoshiharu Mutsuura  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3209   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-06-1999 برقم ايداع   3114 تم التأشير فى تاريخ 12-06-1999  بــ :  ممثل عن 

شركة ميتسوبيشى اليكتريك كوربوريشن .

237 - مصطفي محمود ابراهيم شوقي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3209   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-1999 برقم ايداع   3114 تم التأشير فى تاريخ 12-06-1999  بــ :  ممثل عن الشركة الهندسية 

الحديثة للمقاولت والتجارة

238 - هيدهارو كيمورا Hideharu Kimura  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3209   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-06-1999 برقم ايداع   3114 تم التأشير فى تاريخ 12-06-1999  بــ :  ممثل عن شركة 

ميتسوبيشى اليكتريك كوربوريشن .

284 - طارق محمود متولى مصطفى جميل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1778   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-12-1999 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1999  بــ :  

285 - احمد على السيد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل شركة الوكالة الدولية 

للستشارات والتجارة )ايكات(
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171 - فاتن فارس زكى عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    118029   وتم ايداعه بتاريخ    23-12-1997 برقم 

ايداع   16396 تم التأشير فى تاريخ 18-07-1998  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير وأمام 

القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها. 

وللسيدة/ فاتن فارس زكى عبد ا – مدير حق التوقيع منفردة على كافة العقود والتصرفات التى تبرمها الشركة مع 

الغير ويشمل ذلك عقود البيع والشراء متضمنا بيع وشراء الصول الثابتة والمنقولة المملوكة للشركة وكذا عقود 

الرهن. وكذلك التوقيع على كافة المعاملت البنكية والمالية والدارية متضمنا فتح حسابات باسم الشركة لدى 

البنوك وغلقها وكذا فتح اعتمادات بنكية بكافة أنواعها , وإبرام عقود الرهن والقروض باسم الشركة , كما لها حق 

التوقيع على الشيكات الصادرة من الشركة. وكفالة الغيرعن كل أو جزء مما سبق فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ولها حق تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض 

الختصاصات السابق ذكرها إلى أى من مديرى الشركة أو أصحاب حصص رأس المال فيها. كما أن لها الحق 

منفردة فى إصدار التوكيلت القضائية بكافة أنواعها وخاصة المتعلقة بتأسيس الشركات وتعديلها والنماذج منها 

وفسخها وفى التعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وبخاصة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية  وهيئة التأمينات الجتماعية وأمام الشهر العقارى والسجل التجارى 

وأمام الهيئة العامة للرقابة العامة على الصادرات والواردات والتنمية الصناعية وإتحاد الصناعات. كما أن 

للمهندسة/ ماهى محمد محمود الشموتى – مدير مجتمعة مع أى من السيد / كريم أحمد رضا عباس أبو حسن – 

مدير أو السيدة/ نورهان محمد محمود الشموتى – مدير حق التوقيع مجتمعين فقط على كافة المعاملت البنكية 

والمالية والدارية متضمنا فتح حسابات باسم الشركة لدى البنوك وغلقها وكذا فتح اعتمادات بنكية بكافة أنواعها 

وإبرام عقود الرهن والقروض باسم الشركة , كما لهم حق التوقيع مجتمعين على الشيكات الصادرة من الشركة.   

كما أن للمهندسة/ ماهى محمد محمود الشموتى - مدير, السيدة/ نورهان محمد محمود الشموتى - مديرمجتمعتين 

فقط حق إصدارالتوكيلت القضائية بكافة أنواعها وخاصة المتعلقة بتأسيس الشركات وتعديلها والنماذج منها 

وفسخها وفى التعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وبخاصة الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية وهيئة التأمينات الجتماعية وأمام الشهر العقارى والسجل التجارى 

وأمام الهيئة العامة للرقابة العامة على الصادرات والواردات والتنمية الصناعية وإتحاد الصناعات

172 - القمر  لؤي  داود  بهائي  AL AQMAR LUVAI DAWOOD  مدير   المقيد برقم قيد    1274   

وتم ايداعه بتاريخ    15-08-1998 برقم ايداع   3725 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1998  بــ :  

173 - النور لؤى داود  مدير   المقيد برقم قيد    1274   وتم ايداعه بتاريخ    15-08-1998 برقم ايداع   

3725 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1998  بــ :  

174 - محمد محمد السيد العوضى  مدير   المقيد برقم قيد    1274   وتم ايداعه بتاريخ    15-08-1998 برقم 

ايداع   3725 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1998  بــ :  

175 - علي  اصغر  لؤي  داود  ALI ASGAR LUVAI DAWOOD  مدير   المقيد برقم قيد    1274   

وتم ايداعه بتاريخ    15-08-1998 برقم ايداع   3725 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1998  بــ :  ويباشر 

المديرون وظائفهم لمدة غير محددة- يمثل المديرين العامين الشركة في علقتها مع الغير و لهم منفردين أو 

مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة 

AL ANWAR  او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين العامين الثلثة السيد / النور لؤي داود

LUWAI DAWOOD السيد / علي اصغر لؤي داود ALI ASGAR LUVAI DAWOOD السيد / القمر 

لؤي داود بهائي AL AQMAR LUVAI DAWOOD منفردين او مجتمعين 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 و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح 

الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك 

باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك  حق التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم 

الشركة ولمصلحتها والحق في تعين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر-  اما المدير المصري السيد / محمد محمد السيد العوض فله حق ادارة العلقات العامة فقط
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176 - لؤى داود بهائى  مدير   المقيد برقم قيد    1274   وتم ايداعه بتاريخ    15-08-1998 برقم ايداع   

3725 تم التأشير فى تاريخ 15-08-1998  بــ :  خروج للوفاه

187 - خالد محمود ابراهيم بدوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  يملك حق الدارة والتوقيع 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 ولرئيس 

مجلس الدارة  والعضو المنتدب منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وادارات المرور ومصلحة الجمارك 

و الضرائب والتأمينات الجتماعية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولرئيس مجلس الدارة  والعضو 

المنتدب منفردين لهم الحق فى ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من فتح حسابات 

وسحب وايداع والتوقيع على الشيكات وطلب اصدار دفاتر الشيكات وخطابات الضمان وشهادات الضمان 

والعتمادات المستندية والتحصيلت المستندية والشتراك في كافة الخدمات المصرفية واللكترونية وغلق 

الحسابات لدى البنوك والتوقيع بالسحب والفراج عن رأس مال الشركة المودع بالبنك وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وتفويض الغير فى جميع المعاملت البنكية والمصرفية وحق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر وتحديد سلطات التوقيع على الحسابات ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين الحق فى 

القتراض والرهن وقبض الئتمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وبيع اصول الشركة والسيارات وكفالة 

الغير .

188 - زينة خالد محمود ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  

189 - عمر محمد محمود بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  

190 - احمد محمد عبد الفتاح احمد العشرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2043   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1998 برقم ايداع   766 تم التأشير فى تاريخ 22-09-1998  بــ :  

191 - اشرف ظريف اندراوس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    292539   وتم ايداعه بتاريخ    1995-11-19 

برقم ايداع   17553 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1998  بــ :  استقالة

192 - حشمت حارث قريصة غبر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    292539   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-1995 برقم ايداع   17553 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1998  بــ :  - ميدان السماعلية الكائن فى 

20 شارع قايتباى - ميدان السماعلية  - واستقالتة كمدير فرع - الميرغنى

193 - رشدي عطيه روفائيل عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    292539   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-1995 برقم ايداع   17553 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1998  بــ :  استقالة

194 - ايهاب وليم غبور حنا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    292539   وتم ايداعه بتاريخ    1995-11-19 

برقم ايداع   17553 تم التأشير فى تاريخ 26-09-1998  بــ :  

195 - ابراهيم ابراهيم عبدالعال العزب الجمل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    279605   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-11-1993 برقم ايداع   14572 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1998  بــ :  المنتدب - ممثل عن 

M.P. Egypt for Investments and Touristic  شركة ام بي ايجيبت للستثمارات والتنمية السياحية

Development ش.م.م

196 - خالد عبدالفتاح محمود السود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    279605   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1993 برقم ايداع   14572 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1998  بــ :  ممثل عن شركة ام بي ايجيبت 

للستثمارات والتنمية السياحية M.P. Egypt for Investments and Touristic Development ش.

م.م
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197 - زابينى دورن  اجلجول  Sabine Dorn-Aglagul  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

279605   وتم ايداعه بتاريخ    04-11-1993 برقم ايداع   14572 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1998  بــ 

M.P. Egypt for Investments and  ممثل عن شركة ام بي ايجيبت للستثمارات والتنمية السياحية  :

Touristic Development ش.م.م - إحالة كافة السلطات والصلحيات السابق منحها لرئيس مجلس الدارة 

بموجب السجل التجاري إلى السيدة/ زابيني دورن - اجلجول Sabine Dorn-Aglagul, وإحالة كافة 

السلطات والصلحيات السابق منحها للعضو المنتدب بموجب السجل التجاري إلى السيد/ إبراهيم إبراهيم عبد العال 

العزب الجمل

198 - الستاذ هادى بن عيسى   Hedi Ben Aissa  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    279605   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-11-1993 برقم ايداع   14572 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1998  بــ :  ممثل عن 

M.P. Egypt for Investments and Touristic  شركة ام بي ايجيبت للستثمارات والتنمية السياحية

Development ش.م.م

M.P. Egypt for Investments and  199 - شركة ام بي ايجيبت للستثمارات والتنمية السياحية

Touristic Development ش.م.م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    279605   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-1993 برقم ايداع   14572 تم التأشير فى تاريخ 27-10-1998  بــ :  مقعد شاغر كعضو مجلس 

M.P. Egypt for Investments and  إدارة ممثل عن شركة ام بي ايجيبت للستثمارات والتنمية السياحية

Touristic Development ش.م.م., يتم تحديده فيما بعد

200 - مجدي ابو رواش محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1865   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 12-11-1998  بــ :  غير متفرغ

201 - حسام نزية خليل فرحات  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1865   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-11-1998 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 12-11-1998  بــ :  - تجديد مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات

202 - سمير  قمرالدولة رزق فرج السودانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1865   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 12-11-1998  بــ :  

203 - سامى صلح الدين عسيران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1865   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5416 تم التأشير فى تاريخ 12-11-1998  بــ :  والعضو المنتدب - استقالة

213 - راويه يوسف مفيد الغريانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2120   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1998 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 16-12-1998  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 أو وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين 

.  تتولى السيدة / راويه يوسف مفيد الغرياني ـ  رئيس مجلس الدارة – منفردا  -  تمثيل الشركة والتعامل بإسمها 

امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص  والوزارات 

المخلتفة ووحدات الحكم المحلي والمحافظات ووزارة السياحة والثار ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للستثمار 

والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية  والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 

ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب علي المبيعات والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ومكتب العمل 

والتوقيع عن الشركة وتمثيلها تمثيل  كامل  امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والسحب 

واليداع من البنوك والمصارف بدون حدود مالية  قصوى , وفتح الحسابات , والتوقيع نيابه عنها امام الشهر 

العقاري  أما ابرام عقود القرض والرهن باسم الشركة و بضمان أصول الشركة  وموجوداتها والتصرف في جميع 

اصول وممتلكات الشركة من ) منقول أو عقار ( بالبيع والرهن والتأجير فيكون بموجب قرار من الجمعية العامة 

العادية  ولها الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر .

214 - سارة مقبل سعد زغلول محمد البدراوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2120   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-1998 برقم ايداع   6220 تم التأشير فى تاريخ 16-12-1998  بــ :  

215 - سيف الدين حمدى محمد عليوة  زاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2375   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1999 برقم ايداع   453 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1999  بــ :  
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216 - محمد حسين محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2375   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1999 برقم ايداع   453 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1999  بــ :  - تجديد تعيين مجلس الدارة لفترة 

اخرى ثلث سنوات .

217 - حمدى محمد عليوه زاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2375   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-1999 برقم ايداع   453 تم التأشير فى تاريخ 01-02-1999  بــ :  

218 - جوناسان ويليام تورنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    577   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-1999 برقم ايداع   46 تم التأشير فى تاريخ 09-03-1999  بــ :  ممثلعن شركة كارجيل 

John Albert Grossmann انترناشيونال لوكسمبورج 2 بدلمن السيد / جون البرت جروسمان

219 - دينا طالب مصطفى خان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2637   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1999 برقم ايداع   1278 تم التأشير فى تاريخ 13-03-1999  بــ :  

220 - يارجن شلح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2637   وتم ايداعه بتاريخ    13-03-1999 برقم 

ايداع   1278 تم التأشير فى تاريخ 13-03-1999  بــ :  

221 - انجيورج ماريا شلح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2637   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1999 برقم ايداع   1278 تم التأشير فى تاريخ 13-03-1999  بــ :  

222 - نبيله ابراهيم عطا سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2637   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1999 برقم ايداع   1278 تم التأشير فى تاريخ 13-03-1999  بــ :  

223 - حمدى ابراهيم عطا سيد احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2637   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-03-1999 برقم ايداع   1278 تم التأشير فى تاريخ 13-03-1999  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الدارة - والموافقة على تجديد صلحية وسلطة السيد/ حمدي إبراهيم عطا رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

او من يوكله ببيع وشراء اصول الشركة والتوقيع على عقود البيع والشراء وكافة المعاملت نيابة عن الشركة , 

ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق في ان يعيين مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق 

التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين , وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

والمصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف داخل وخارج جمهورية مصر العربية من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق 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 مما ذكر, مع احتفاظ المجلس  

ورئيس المجلس والعضو المنتدب بكافة الختصاصات والصلحيات الممنوحة سابقا  والمؤشر بها في السجل 

التجاري

224 - شركة الديوان للستشارات والتجارة الخارجية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2637   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-03-1999 برقم ايداع   1278 تم التأشير فى تاريخ 13-03-1999  بــ :  ويمثلها الحسينى 

محمد عبد الباقي

225 - عبد ا محمد المزورعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2637   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1999 برقم ايداع   1278 تم التأشير فى تاريخ 13-03-1999  بــ :  

226 - حمدى ابراهيم عطا سيد احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2637   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-03-1999 برقم ايداع   1278 تم التأشير فى تاريخ 13-03-1999  بــ :  

227 - حسام محمد حسين عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2637   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-1999 برقم ايداع   1278 تم التأشير فى تاريخ 13-03-1999  بــ :  
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239 - مهرى محمد محمود شوقى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3209   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-06-1999 برقم ايداع   3114 تم التأشير فى تاريخ 12-06-1999  بــ :  ممثل عن الشركة 

الهندسة الحديثة للمقاولت والتجارة   باضافة صلحيات للسيدة / مهري محمد محمود شوقي رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب  ممثل عن الشركة الهندسية الحديثة للمقاولت والتجاره ويكون لها منفرده حق الرهن والقرض 

والتوقيع علي عقودهما وتجديدهم مع كافة البنوك داخل جمهورية مصر العربية و لها حق الشراء والبيع لي من 

اصول الشركة سواء الثابتة اوالمنقولة والسيارات ولها حق الصلح والقرار والنكار والبراء والتنازل , مع 

الحتفاظ بكافة الصلحيات الوارده بالسجل التجاري والممنوحه سابقا لكل من السيدة / مهري محمد محمود شوقي 

– رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ممثل عن الشركة الهندسية الحديثة للمقاولت والتجاره والسيد/ مصطفي 

محمود ابراهيم شوقي نائب رئيس مجلس الدارة ممثل عن الشركة الهندسية الحديثة للمقاولت والتجاره كما هي 

دون تعديل سوي ما ذكر.  تكون مده عضوية مجلس الداره ثلث سنوات قادمة بذات التشكيل

240 - ياسمين عزيز رفاعي ابو العل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3209   وتم ايداعه بتاريخ    

12-06-1999 برقم ايداع   3114 تم التأشير فى تاريخ 12-06-1999  بــ :  ممثل عن الشركة الهندسية 

الحديثة للمقاولت والتجارة

241 - محمد محمد فريد فؤاد خميس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34800   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1999 برقم ايداع   1923 تم التأشير فى تاريخ 21-06-1999  بــ :  ممثل عن شركة موكيت ماك

242 - أحمد شندى عبدالستار عبدالحكيم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    34800   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-06-1999 برقم ايداع   1923 تم التأشير فى تاريخ 21-06-1999  بــ :  استقالة

243 - محمد محمد محمد على عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34800   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-1999 برقم ايداع   1923 تم التأشير فى تاريخ 21-06-1999  بــ :  ممثل عن شركة الشرقيون 

القابضة - يكون حق التوقيع نيابة عن الشركة في طلب فتح وغلق وإدارة الحسابات والصرف لدي البنوك للسيد 

المهندس / سامح عبد المنعم محمد عطيه عضو مجلس الدارة المنتدب ممثل عن الشرقيون القابضة )توقيع أول( 

مجتمع مع أي من : أ- السيد الستاذ/ محمد محمد محمد علي عامر رئيس مجلس الدارة ممثل  عن الشرقيون 

القابضة ) توقيع ثاني( ب - السيد الستاذ / علء الدين عبد ا عبد ا عبده بدور مدير عام الشركة )توقيع ثاني( 

25106131200673

244 - هدى محمود محمد يونس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3622   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-1999 برقم ايداع   4441 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1999  بــ :  - تجديد عضوية أعضاء مجلس 

إدارة الشركة لفترة جديدة  - اعادة إختصاصات مجلس الدارة لتكون على النحو التالي - لرئيس مجلس الدارة 

الحق في القرار والبراء واللجوء لمكاتب المصالحة والوساطة وللعضو المنتدب الحق في التعامل مع كافة البنوك 

وحق القتراض والرهن .

245 - عماد محمد مشهور  احمد  مدير   المقيد برقم قيد    3622   وتم ايداعه بتاريخ    12-08-1999 برقم 

ايداع   4441 تم التأشير فى تاريخ 12-08-1999  بــ :  مسئول - بدل من السيد / لبيب على محمد العكش

246 - هشام صلح الدين محمد صبحي  مدير   المقيد برقم قيد    30619   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-1997 برقم ايداع   2286 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1999  بــ :  خروج للوفاة

247 - نبيل عبد الحميد ابراهيم ثابت  مدير   المقيد برقم قيد    30619   وتم ايداعه بتاريخ    1997-05-14 

برقم ايداع   2286 تم التأشير فى تاريخ 19-08-1999  بــ :  استقالة

248 - يوسف ياسر فكرى محمود عمارة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    1540   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-08-1999 برقم ايداع   660 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1999  بــ :  

249 - احمد فكري محمود عماره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1540   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-1999 برقم ايداع   660 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1999  بــ :  

250 - ابراهيم ياسر فكري محمود عمارة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    1540   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-08-1999 برقم ايداع   660 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1999  بــ :  

251 - سعيد حمدى  حسن امام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1540   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-1999 برقم ايداع   660 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1999  بــ :  
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252 - ياسر فكري محمود عماره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1540   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-1999 برقم ايداع   660 تم التأشير فى تاريخ 23-08-1999  بــ :  الموافقة بالجماع علي إعطاء حق 

الدارة والتوقيع  للسيد / ياسر فكري محمود عمارة- رئيس مجلس الدارة – منفردا  - وأعطاء حق  التعامل بأسم 

الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

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 اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك حق التوقيع على عقود الشراء و البيع للسيارات وأصول الشركة 

ورهن وبيع ممتلكات الشركة و لمصلحتها و كذلك حق التوقيع على عقود القرض و الرهن باسم الشركة و 

لمصلحتها و الحق فى    تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و كذلك حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

253 - ايهاب فايز عبدالملك سدره  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1940   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1998 برقم ايداع   650 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1999  بــ :  

254 - اسامه فايز عبد الملك سدره  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1940   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1998 برقم ايداع   650 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1999  بــ :  

255 - اشرف  فايز  عبدالملك  سدره  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1940   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1998 برقم ايداع   650 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1999  بــ :  

256 - انجى فايز عبد الملك  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1940   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1998 برقم ايداع   650 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1999  بــ :  

257 - فايز عبدالملك سدرة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1940   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-1998 برقم ايداع   650 تم التأشير فى تاريخ 14-10-1999  بــ :  - تجديد مجلس الدارة وتبقى 

اختصاصات وصلحيات مجلس الدارة كما هى فى السجل التجارى .

258 - جمال  احمد حسن  الشوا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    326588   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-1999 برقم ايداع   19396 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1999  بــ :  تفويض كل من جمال 

أحمد حسن الشوا رئيس مجلس الدارة و خالد وليد أحمد الشوا عضو مجلس إدارة منتدب في تمثيل الشركة أمام 

القضاء ) لرئيس المجلس فقط ( وللرئيس والعضو المنتدب تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والتعامل مع البنوك من فتح حساب وسحب وإيداع وكافة صور التعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات 

والتوقيع على عقود الكفالة للغير والتوقيع على عقود البيع والقتراض والرهن لكافة أصول الشركة بما فيها من 

ثابت ومنقول والتوقيع على كافة المديونيات وكافة العقود المتعلقة بذلك أمام الشهر العقارى والتوقيق وكافة 

المصالح الحكومية والغير حكومية والتعامل لصالح البنوك ولهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر 

وذلك مجتمعين أو منفردين

259 - خالد وليد احمد حسن الشوا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    326588   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1999 برقم ايداع   19396 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1999  بــ :  

260 - فوزي محمد بسام فوزي خيال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    326588   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1999 برقم ايداع   19396 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1999  بــ :  

261 - وليد احمد حسن الشوا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    326588   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1999 برقم ايداع   19396 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1999  بــ :  

262 - خلدون وليد احمد الشوا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    326588   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1999 برقم ايداع   19396 تم التأشير فى تاريخ 19-10-1999  بــ :  

263 - عبداللطيف محمد ابو العنين علي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    130922   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1999 برقم ايداع   12303 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1999  بــ :  

264 - عزيزه محمد محمد ابو العنين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130922   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-10-1999 برقم ايداع   12303 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1999  بــ :  ممثله لشركة / 

كليوباترا جروب للتنمية المتكاملة والستثمار السياحى
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265 - هناء محمد محمد ابو العنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130922   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1999 برقم ايداع   12303 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1999  بــ :  ممثلة لشركة / الدوارد للتنمية 

للسياحية

266 - يسري فهيم غطاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130922   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1999 برقم ايداع   12303 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1999  بــ :  تجديد مدة مجلس إدارة الشركة 

مع بقاء الختصاصات الواردة في السجل التجاري لكل من رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ونائب رئيس 

مجلس الدارة

267 - فيروز محمد محمد ابوالعينين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130922   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1999 برقم ايداع   12303 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1999  بــ :  ممثلة لشركة / كليوباترا 

جروب للستثمار الزراعى والصناعات الغذائية ) كليوباترا اجرو اند سترى (

268 - دانيل بوتينى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    130922   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-1999 برقم ايداع   12303 تم التأشير فى تاريخ 20-10-1999  بــ :  

269 - نبيل عبد العزيز عبد العزيز شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1573   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   835 تم التأشير فى تاريخ 03-11-1999  بــ :  

270 - ابراهيم عبدالحي ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1573   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   835 تم التأشير فى تاريخ 03-11-1999  بــ :  

271 - السيد عبدالعزيز  السيد عبدالمطلب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1573   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   835 تم التأشير فى تاريخ 03-11-1999  بــ :  

272 - عمرو احمد دسوقى قطب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1573   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-11-1997 برقم ايداع   835 تم التأشير فى تاريخ 03-11-1999  بــ :  

273 - ايمن فوزى احمد يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1573   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   835 تم التأشير فى تاريخ 03-11-1999  بــ :  ممثل عن بنك مصر -  استقالة

274 - طارق على زكى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1573   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   835 تم التأشير فى تاريخ 03-11-1999  بــ :  - ممثل عن بنك قطر الوطنى 

الهلى - استقالة

275 - عاصم كامل عواد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1573   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   835 تم التأشير فى تاريخ 03-11-1999  بــ :  ممثل عن المصرف العربي 

الدولي -  استقالة

276 - وائل مصطفى بدر امام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1573   وتم ايداعه بتاريخ    

17-11-1997 برقم ايداع   835 تم التأشير فى تاريخ 03-11-1999  بــ :  ممثل عن الشركة العربية 

المصرفية -  استقالة

277 - علء احمد سعيد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4145   وتم ايداعه بتاريخ    10-11-1999 برقم 

ايداع   6189 تم التأشير فى تاريخ 10-11-1999  بــ :  

278 - محمود على يوسف  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    4195   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-11-1999 برقم ايداع   6322 تم التأشير فى تاريخ 15-11-1999  بــ :  اضافة صلحيات للسيد 

نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / محمود علي يوسف وذلك علي النحو التالي : له حق التوقيع 

أمام البنوك في كافة المعاملت البنكية من فتح حسابات وتمثيل الشركة أمام الغير والتوقيع على كافة الوراق 

والعقود لتحقيق أغراض الشركة والتوقيع على عقود التعديل أمام الشهر العقاري وتوكيل من يراه من المحامين 

والمحاسبين عن الشركة مع السيد رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين وتظل باقي صلحيات السيد رئيس 

مجلس الدارة كما هي دون أي تعديلت.

279 - جان دى مارترس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1775   وتم ايداعه بتاريخ    1999-12-13 

برقم ايداع   978 تم التأشير فى تاريخ 13-12-1999  بــ :  ممثل عن شركة سيكا ايه جي - تشكيل مجلس 

الدارة - الموافقة على تجديد تعيين اعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى - مع البقاء على الصلحيات 

كما هى دون تغيير
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280 - دانيل اميل لنج Daniel Emil Lang  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1775   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-12-1999 برقم ايداع   978 تم التأشير فى تاريخ 13-12-1999  بــ :  ممثل عن شركة سيكا 

شوايز ايه جي

281 - ايهاب نجيب ماهر جورجى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1775   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-1999 برقم ايداع   978 تم التأشير فى تاريخ 13-12-1999  بــ :  

282 - منى محمود متولى جميل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1778   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1999 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1999  بــ :  

283 - مجدى محمود متولى مصطفى جميل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1778   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1999 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 15-12-1999  بــ :  اعادة تعيين اعضاء مجلس الدارة 

بنفس التشكيل ونفس الختصاصات ونفس الصلحيات

286 - مصطفي كمال الدين ابو الحسون اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل عن شركة الوكالة 

الدولية للستشارات والتجارة )ايكات (

287 - احمد محمد حسان منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4533   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2000 برقم ايداع   173 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2000  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتامين

288 - الياس عباس شهابي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    264   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-1998 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2000  بــ :  تجديد مجلس الدارة لمدة اخرى .

289 - مصطفى يوسف قاسم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    264   وتم ايداعه بتاريخ    17-03-1998 برقم 

ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2000  بــ :  

290 - ابى الفضل حسين حسام الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    264   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-1998 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2000  بــ :  

291 - كريستوف  يوخن  راشكي   CHRISTOPH   JOCHEN  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

1878   وتم ايداعه بتاريخ    07-02-2000 برقم ايداع   91 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2000  بــ :  ممثل 

لشركة سامسون انترناشيونال هولدنج اس ايه بدل من السيد / اندرياس فيدل .

292 - ويسام أوريمي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1878   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2000 برقم ايداع   91 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2000  بــ :  - ممثل  لشركة سامسون 

انترناشيونال هولدنج اس. إيه. بدل من السيد/ راوؤل أوجيني فوشس وأحالة كافة السلطات والصلحيات السابق 

منحها للسيد / راوؤل أوجيني فوشس الي السيد / ويسام أوريمي .

293 - شاهين  هيدر وس  SHAHEEN HYDROS  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1878   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-02-2000 برقم ايداع   91 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2000  بــ :  ممثل لشركة 

سامسون انترناشيونال هولدنج اس ايه بدل من السيد / راوؤل أوجيني فوشس.

294 - علء ناثان فرنسيس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3251   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2000 برقم ايداع   155 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2000  بــ :  

295 - ميلد ناثان فرنسيس عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3251   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2000 برقم ايداع   155 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2000  بــ :  منتدب

296 - وجدى ناثان فرنسيس عوض  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3251   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-02-2000 برقم ايداع   155 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2000  بــ :  

297 - عماد ناثان فرنسيس عوض  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3251   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-02-2000 برقم ايداع   155 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2000  بــ :  
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298 - عصمت ناثان فرنسيس عوض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3251   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-02-2000 برقم ايداع   155 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2000  بــ :  الموافقة علي 

تجديد مدة اعضاء مجلس الدارة بذات التشكيل السابق- إضافة إختصاصات لرئيس وأعضاء مجلس الدارة 

المنتدبين ) إضافة إختصاصات لرئيس مجلس الدارة والعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين حق بيع السيارات 

والتوقيع على عقود البيع التى تبرمها الشركة , ولهم أيضا  توكيل وتفويض المحاسبين والغير , وأيضا  لرئيس 

مجلس الدارة منفردا  حق توكيل المحامين (.علي الشركة مراعاة فصي المادة القانون 14 السنه 2012 وتعديلته 

والقرارات الجمهورية المرتبطة به عند ابرام التعرفات القانونية المتكلفة بالصول العقارية

299 - يسري فهيم غطاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35785   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2000 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2000  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة - 

مع بقاء الختصاصات الواردة فى السجل التجارى لكل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس 

مجلس الدارة كما هى

300 - عبداللطيف محمد ابو العنين علي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    35785   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2000 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2000  بــ :  

301 - عزيزه محمد محمد ابو العنين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35785   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2000 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2000  بــ :  ممثله لشركة كليوباترا جروب 

للتنمية المتكاملة والستثمار السياحى

302 - هناء محمد محمد ابو العنين  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    35785   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-02-2000 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2000  بــ :  

303 - فيروز محمد محمد ابوالعينين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35785   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2000 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2000  بــ :  ممثلة لشركة سيراميكا كليوباترا 

للتنمية الزراعية والنتاج الحيوانى والداجنى

304 - دانيل ربو تينى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    35785   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2000 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2000  بــ :  

327 - ياسمين ابراهيم عزت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5342   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2000 برقم ايداع   3020 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2000  بــ :  للشئون الفنية والعضو المنتدب

328 - محمد محمد حسام حلمى محمد جمال حلمى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    5342   

وتم ايداعه بتاريخ    07-06-2000 برقم ايداع   3020 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2000  بــ :  والعضو 

المنتدب

329 - جيهان محمد جمال حلمى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5342   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2000 برقم ايداع   3020 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2000  بــ :  

330 - محمود محمد  عبد الرحيم المرشدي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1355   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-1999 برقم ايداع   416 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2000  بــ :  

331 - مجدى شنوده خليل شنوده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5527   وتم ايداعه بتاريخ    2000-07-05 

برقم ايداع   3709 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2000  بــ :  

332 - مصطفى صالح مصطفى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    332733   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2000 برقم ايداع   12948 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2000  بــ :  تجديد وتمديد مدة مجلس 

الدارة - وتبقى سلطات التوقيع عن الشركة لتكون كالتالى : الدكتور/ مصطفى صالح مصطفى رئيس مجلس 

الدارة والسيدة / وداد مهيب الجوهرى العضو المنتدب في التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين او من ينوب 

عنهم قانونا في إدارة الشركة والتوقيع عنهم وتمثيلها امام لجهات الحكومية والغير حكومية والمصالح والمرافق 

العامة والوزرات بهيئاتها وامام القضاء والغير وامام الشهر العقارى والضرائب والمحافظات والوحدات المحلية 

وبصفة عامة كافة الجهات التي تتعامل معها الشركة لتحقيق أغراضها وامام البنوك في جميع العمال والتصرفات 

البنكية من فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات والسحب واليداع والعتمادات والقروض والرهون والتسهيلت 

الئتمانية... الخ - وكذا اعمال التصرف التي تمس أصول الشركة من بيع او شراء او تقرير حق عينى اصلى او 

تبعى فتكون بتوقيعه منفردا او من ينوب عنه قانونا ويكون له الحق في تفويض او توكيل الغير او احد أعضاء 

مجلس الدارة في كل او بعض اختصاصاته
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305 - فتحى فوزى مرقص  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    329796   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-03-2000 برقم ايداع   42860 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2000  بــ :  تحديد التوقيعات 

والمعاملت البنكيه من فتح حسابات الشركه واليداع والسحب كالتي :1- لكل من السيد الدكتور/ فتحى فوزى 

مرقص - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب – او السيد الدكتور/ عبد ا كامل عبد ا حسونة – عضو 

مجلس الدارة – مجتمعين بدون حدود. 2- لكل من الدكتور / فتحى فوزى مرقص او الدكتور / عبد ا كامل عبد 

ا حسونة – منفردين بحد اقصى 500.000 )خمسمائة الف جنيهأ مصريا  لغير(. 3- لكل من الدكتور / فتحى 

فوزى مرقص والستاذ / شنودة كيرلس عازر – مجتمعين بحد اقصى 500.000 )خمسمائة الف جنيهأ مصريا  

لغير(. 4- لكل من الدكتور / عبد ا كامل عبد ا حسونة والستاذ / شنودة كيرلس عازر – مجتمعين بحد 

اقصى 500.000 )خمسمائة الف جنيهأ مصريا  لغير(. 5- لكل من الستاذ / عماد عدلي عوض ا والستاذ / 

شنودة كيرلس عازر – مجتمعين بحد اقصى 500.000 )خمسمائة الف جنيهأ مصريا  لغير(. 6- لكل من 

االدكتور / اشرف فايز مترى والستاذ / شنودة كيرلس عازر – مجتمعين بحد اقصى 300.000 )ثلثمائة الف 

جنيهأ مصريا  لغير(.  7- لكل من الدكتور / رامى رياض فكرى رياض والستاذ / شنودة كيرلس عازر – 

مجتمعين بحد اقصى 100.000 )مائة الف جنيهأ مصريا  لغير(. 8- لكل من الدكتور / نادر فتحى فوزى مرقص 

والستاذ / شنودة كيرلس عازر – مجتمعين بحد اقصى 100.000 )مائة الف جنيهأ مصريا  لغير(. صلحيات 

التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك : السيد الستاذ/ شنودة كيرلس عازر – له حق التعاملت البنكية من فتح 

حسابات للموظفين بالشركة والطلع على ارصدة البنوك وإجراء جميع التحويلت البنكية بين حسابات الشركة 

وإجراء جميع التحوبلت البنكية الخاصة بالجهات الحكومية )مصلحة الضرائب بجميع أنواعها والتأمينات 

الجتماعية والجمارك( بدون حد اقصى. وتقديم طلبات اصدار دفاتر الشيكات واستلمها وعمل تفويضات خاصة 

للتعامل مع البنوك والهيئات والشركات لمن ينوب عنه. صلحيات خاصة: تعيين السيد الدكتور/ اشرف فايز مترى 

مدير عام على جميع فروع مستشفيات الوطنى للعيون. يحق للسيد الدكتور/ اشرف فايز مترى عمل التوكيلت 

الخاصة نيابة عن السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب

306 - سامر ابراهيم يوسف كردى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2999   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2000 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2000  بــ :  مع البقاء علي كافه 

الختصاصات والصلحيات المؤشر بها في السجل التجاري للشركه

307 - فوزان بن عباس بن علي المرواني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2999   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2000 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2000  بــ :  

308 - زياد بن عبد ا عبدالكريم اللحيدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2999   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2000 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2000  بــ :  

309 - رضا مصطفي علي كاج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2999   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2000 برقم ايداع   366 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2000  بــ :  

310 - امل شفيق بباوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4999   وتم ايداعه بتاريخ    2000-04-09 

برقم ايداع   1824 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2000  بــ :  استقالة

311 - سارة نجيب حافظ نجيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4999   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2000 برقم ايداع   1824 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2000  بــ :  استقالة

312 - يوسف نجيب حافظ نجيب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4999   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2000 برقم ايداع   1824 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2000  بــ :  

313 - نجيب حافظ نجيب سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4999   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-04-2000 برقم ايداع   1824 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2000  بــ :  استقالة

314 - احمد  محمد عبدالرحمن حسين عبدالمعطى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4999   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-04-2000 برقم ايداع   1824 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2000  بــ :  

315 - باسل ممدوح محمود رشيد عمرو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    4999   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2000 برقم ايداع   1824 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2000  بــ :  
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316 - فيرونيكا سكوينزى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36027   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2000 برقم ايداع   1261 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2000  بــ :  ممثل عن شركة مابى اس بى 

اى - الموافقة على تغيير المفوض بالتوقيع من الدرجة الثانية والمفوض بالتوقيع من الدرجة الخامسة على النحو 

التالي : 1- يكون السيد/ رامي أيمن محمود إبراهيم المدير المالي للشركة مفوضا  بالتوقيع من الدرجة الثانية بدل  

من السيد/ هاني وليم سند وبذات صلحيات سلفه 2- تكون السيدة/ لبنى أسامة محمد سعد مدير الموارد البشرية 

مفوضة بالتوقيع من الدرجة الخامسة بدل  من السيد/ أحمد فتحي محمد نصار وبذات صلحيات سلفها

317 - هانى مصطفى فهمى فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5201   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2000 برقم ايداع   2578 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2000  بــ :  منتدب

318 - احمد نافع فهمى فهمى عبدالمجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5201   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2000 برقم ايداع   2578 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2000  بــ :  

333 - وداد مهيب الجوهرى محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    332733   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2000 برقم ايداع   12948 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2000  بــ :  

334 - اسامه فاروق محمد ابراهيم الدسوقي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    332733   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-07-2000 برقم ايداع   12948 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2000  بــ :  

335 - احمد عمرو محمد فخر الدين الشربينى  مدير   المقيد برقم قيد    5775   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2000 برقم ايداع   4666 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2000  بــ :  

346 - خالد حسين عبدالعزيز محمد رفاعى  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    4093   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-06-1999 برقم ايداع   590 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2000  بــ :  

347 - جيلبار  سليم حبيقه  مدير   المقيد برقم قيد    4093   وتم ايداعه بتاريخ    07-06-1999 برقم ايداع   

590 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2000  بــ :  تنفيذيا اعتبارا من 2022/12/10 - بذات الصلحيات السابق 

منحها للمدير التنفيذي السابق.

622 - مي مصطفي علي الشرقاوي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16046   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2005 برقم ايداع   12029 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2005  بــ :  

623 - مصطفى على مصطفى الشرقاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16046   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2005 برقم ايداع   12029 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2005  بــ :  

319 - نافع فهمي فهمي عبدالمجيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5201   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-05-2000 برقم ايداع   2578 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2000  بــ :  تفويض كل من السيد / 

نافع فهمى فهمى عبد المجيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب و السيد/  هانى مصطفى فهمى العضو المنتدب 

و السيد/ احمد نافع فهمى فهمى عبد المجيد عضو مجلس الدارة  منفردين فى ابرام كافة عقود البيع والشراء 

والصفقات والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , والتوقيع عن الشركة على عقود تأسيس 

الشركات وتعديل عقود الشركات بكافة أنواعها والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للرقابة المالية والسجل التجارى والتوقيع على العقود امام الشهر العقارى والتعامل مع الشهر العقارى ومصلحة 

الضرائب والتامينات الجتماعية ووزارة الصحة والسكان ومصلحة الجمارك والغرفة التجارية وكافة الجهات 

تفويض السيد / نافع  الحكومية وغير الحكومية  ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض صلحياته .  -

فهمى فهمى عبد المجيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا فى التعامل مع البنوك وسحب وإيداع كافة 

المبالغ لدى البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على المستندات والكمبيالت والسندات الذنية 

والقتراض والرهن من البنوك وغيرها من التصرفات المالية و التجارية  - تفويض اى اثنان مجتمعين من كل 

من السيد / هانى مصطفى فهمى العضو المنتدب  والسيد/ احمد نافع فهمى عضو مجلس الدارة و السيدة / امورة 

محمود عبد الواحد المدير المالى للشركة وذلك فى التعامل مع البنوك بخصوص سحب وإيداع كافة المبالغ لدى 

البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على المستندات والكمبيالت والسندات الذنية ولهم حق توكيل 

الغير فى كل او بعض صلحياتهم .

320 - اسامه سعيد على بيومى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5897   وتم ايداعه بتاريخ    2000-05-19 

برقم ايداع   5217 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2000  بــ :  بدل من السيد / محسن محمد ابراهيم - مدير 

الفرع السابق
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321 - سلوى حمدى احمد السيوفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5247   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2000 برقم ايداع   2706 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2000  بــ :  

322 - هشام صبحي كمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5247   وتم ايداعه بتاريخ    2000-05-24 

برقم ايداع   2706 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2000  بــ :  استقالة

323 - مرفت صبحي كمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5247   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2000 برقم ايداع   2706 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2000  بــ :  استقالة

324 - محمد صبحى كمال عبدالعزيز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5247   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2000 برقم ايداع   2706 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2000  بــ :  

325 - ندى محمد صبحى كمال عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5247   وتم ايداعه بتاريخ    

24-05-2000 برقم ايداع   2706 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2000  بــ :  منتدب

326 - محمد حسام حلمي محمد جمال حلمي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5342   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2000 برقم ايداع   3020 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2000  بــ :  التجديد لمجلس الدارة الحالي 

لمده ثلث سنوات  خلل الفتره القادمة - وعليه تصبح سلطات التوقيع عن الشركة كما يلي:لكل  من السيد / محمد 

حسام حلمى محمد جمال حلمى "رئيس مجلس الدارة" , والسيدة/ جيهان محمد جمال حلمي )مجتمعين أو 

منفردين( الحق في التعامل أمام مصلحة الشهر العقاري بكافة مأمورياتها , والسجل التجاري بكافة مكاتبهش , ولهما 

)مجتمعين أو منفردين( الحق في التوقيع على كافة عقود القتراض وشراء وبيع أصول ومعدات الشركة , وبيع 

وشراء السيارات الجديدة والمشستعمله , والتعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما 

)مجتمعين أو منفردين( الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما )

مجتمعين أو منفردين( حق قبض ودفع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , وكذلك لهما )مجتمعين أو منفردين( الحق 

في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

ض في  والمصارف , ولهما )مجتمعين أو منفردين( حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر- ويفوض

التوقيع عن الشركة كل  من السيد / محمد محمد حسام حلمي محمد جمال مع السيد / محمد حسام حلمى محمد جمال 

حلمى )مجتمعين( , والسيدة / ياسمين إبراهيم عزت السيد إبراهيم مع السيد / محمد حسام حلمى محمد جمال حلمى 

)مجتمعين( وذلك على كافة المستندات وكذلك في التعامل أمام جميع الهيئات الحكوميه وغير الحكوميه فيما يخص 

ها الشركة مع الغير فيما  مش ها , ولهم الحق في التوقيع على جميع المستندات والعقود التى تشبرا نشاط الشركة وأغراضا

يخص نشاطها , وكذلك الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها , ولهم حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر.
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336 - كريم احمد عمرو محمد فخرالدين الشربينى  مدير   المقيد برقم قيد    5775   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2000 برقم ايداع   4666 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2000  بــ :  يمثل المديرون   الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم  مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد / احمد عمرو محمد 

فخر الدين الشربينى  منفردا  أو الستاذ/محمد مغاورى السيد احمد والستاذ/كريم احمد عمرو محمد فخر الدين 

الشربينى مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية 

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

والتوقيع على الشيكات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة المعاملت البنكية باسم الشركة ولصالحها ولهم 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر , وللسيد / احمد عمرو محمد فخر الدين الشربينى  منفردا  

حق التصالح فى القضايا التى ترفع من وعلى الشركة والصلح والقرار والنكار والبراء وبيع الصول 

والعقارات والسيارات للنفس وللغير باسم الشركة ولصالحها وحق القتراض والرهن وله الحق فى تعيين وعزل 

وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

337 - مصطفى محمد عيد ابو طالب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5824   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-08-2000 برقم ايداع   4958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2000  بــ :  

338 - نادر رؤوف كمال حنا غبور  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5824   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2000 برقم ايداع   4958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2000  بــ :  

339 - عباس حسن عباس السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5824   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2000 برقم ايداع   4958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2000  بــ :  

340 - رؤوف كمال حنا غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5824   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2000 برقم ايداع   4958 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2000  بــ :  استقالة

341 - محمد بن عبدا بن ابراهيم الجعويني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136884   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-09-2000 برقم ايداع   10410 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2000  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لفترة جديدة مدتها 3 سنوات - يكون اختصاصات رئيس مجلس الدارة على النحو التالي :-        للسيد / 

محمد عبد ا ابراهيم الجعوني – رئيس مجلس الدارة منفردا تمثيل الشركة امام الغير وتمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها امام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص , 

واتخاذ الجراءات اللزمة للتوقيع على عقود التعديل للشركة وكافة الطلبات والوراق والمستندات امام الهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى 

والبورصة المصرية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب 

العامة والقيمة المضافة بجميع انواعها وجميع مأمورياتها ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصارات 

والواردات وهيئة التنمية الصناعية والعلمات التجارية واتحاد الغرف الصناعية ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص 

العمل وشركات وادارات الكهرباء والغاز والتليفونات وادارات المرور واى مرور داخل جمهورية مصر العربية 

ووزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للتامينات الجتماعية وفروعها والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

بكافة فروعها والتوقيع على عقود تعديل الشركة امام جميع الجهات سالفة الذكر وامام جميع المحاكم بجميع انواعها 

وكذلك له حق التوقيع عن الشركة فى الشراء والبيع والرهن لكافة اصول الشركة من اراضي ومبانى واللت 

ومعدات وسيارات واليجار والستئجار باسم الشركة وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم كما له الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر . وله منفردا فى تمثيل الشركة أمام جميع 

البنوك وكافة فروعها وفتح وغلق الحسابات البنكية لدي جميع البنوك والتعامل عليها وطلب اصدار دفاتر الشيكات 

وله الحق فى التوقيع على جميع انواع المعاملت المالية البنوك والتسهيلت الئتمانية وخطاب الضمان وخطابات 

العتمادات المستندية والسحب واليداع فى هذه الحسابات وتحويل الكمبيالت والشيكات والتحويلت البنكية 

والقتراض والرهن وكافة المعاملت البنكية التى تخص العمل اليومى للشركة وتيسير سير العمل وله منفردا ابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل .

342 - محمود حسنى محمود مصطفى الشويخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3311   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-09-2000 برقم ايداع   971 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2000  بــ :  استقاله
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343 - نواف خليف عبد ا محمد العنزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4093   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1999 برقم ايداع   590 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2000  بــ :  مع البقاء علي جميع الصلحيات 

السابق اعطائها لرئيس مجلس الدارة كما هى

344 - اشرف محمد احمد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4093   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1999 برقم ايداع   590 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2000  بــ :  

345 - مصطفى اسماعيل يوسف الجندى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4093   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1999 برقم ايداع   590 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2000  بــ :  استقالة

348 - نواف خليف عبد ا محمد العنزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4093   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-1999 برقم ايداع   590 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2000  بــ :  البقاء علي ذات الصلحيات 

الممنوحة للسيد/ نواف خليف عبدا محمد العنزي رئيس مجلس الدارة كويتي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم 

PO5765878  المولود في 1976/11/2 والممنوحة لكل من - السيد/ خالد محمد حسن عمر ويحمل بطاقة رقم 

قومي /26011091500116 المولود في 1960/11/9, وللسيد/ ناصر صلح الدين عبدالعزيز مؤنس ويحمل 

بطاقة رقم قومي / 25810030100111 والمولود في 1958/10/3 - وللسيد/ هاني سليمان عتريس ويحمل 

بطاقة رقم قومي /27707302101432 والمولود في 1977/7/30 - قبول استقالة الدكتور/محمد السيد احمد 

محمد نصار من عمله بالشركة بوظيفة المدير التنفيذي اعتبارا من 30 /11 /2022

349 - مشيره انيس توفيق البردعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5960   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2000 برقم ايداع   5472 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2000  بــ :  

350 - محسن البردعى انيس توفيق البردعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5960   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2000 برقم ايداع   5472 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2000  بــ :  

351 - مى محمد اسامة الملوانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5960   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2000 برقم ايداع   5472 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2000  بــ :  

352 - ابراهيم سند محمد جبر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5960   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2000 برقم ايداع   5472 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2000  بــ :  

353 - حسام  حسنى حسنين شلبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6106   وتم ايداعه بتاريخ    2000-10-29 

برقم ايداع   6001 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2000  بــ :  

354 - شركة رواد مصر للستثمار السياحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40520   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-2000 برقم ايداع   5811 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2000  بــ :  

355 - اكرم احمد كمال مصطفي منصور  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    40520   

وتم ايداعه بتاريخ    06-11-2000 برقم ايداع   5811 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2000  بــ :  

356 - عمرو احمد حلمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40520   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2000 برقم ايداع   5811 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2000  بــ :  ** ممثل عن شركه رواد مصر 

للستثمار السياحى

357 - حمادة محمد كمال الدين ابو العنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40520   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2000 برقم ايداع   5811 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2000  بــ :  

358 - عادل على مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40520   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2000 برقم ايداع   5811 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2000  بــ :  ** ممثل عن شركه رواد مصر 

للستثمار السياحي

359 - احمد ابراهيم عبد القادر ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6368   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-01-2001 برقم ايداع   38 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2001  بــ :  ممثل عن شركة 

الصفا للسمدة والكيماويات - الموافقة على التجديد لمجلس الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة مع ابقاء كافة 

الصلحيات و التوقيعات و التفويضات التى تم التاشير بها فى السجل التجارى سابقا

360 - عمرو عصام محي الدين الجارحي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43378   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-1977 برقم ايداع   6844 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2001  بــ :  ممثل عن شركة سفن اب ندر 

لند بدل من السيد / مينا رفيق رشدى الطوخى
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361 - عادل مقبل حافظ غانم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43378   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-1977 برقم ايداع   6844 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2001  بــ :  ممثل عن شركة بيبسكو ليت 

بي في بدل  من السيد / محمد سمير حسين على

362 - محمد ماجد فريد عبدالحليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6849   وتم ايداعه بتاريخ    2001-04-24 

برقم ايداع   1657 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2001  بــ :  

363 - اسلم عنتر محمد شيبة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6849   وتم ايداعه بتاريخ    2001-04-24 

برقم ايداع   1657 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2001  بــ :  

364 - الحسين محمد مصدق محمد رشاد عبد الحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6849   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2001 برقم ايداع   1657 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2001  بــ :  

365 - نيل دافيد مونسير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6849   وتم ايداعه بتاريخ    2001-04-24 

برقم ايداع   1657 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2001  بــ :  ممثل  لشركة تويوتا إيجيبت بدل  من السيد / 

رامش ناراسيمهان.

386 - ناهد  فتحى عبد  الفتاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317793   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1998 برقم ايداع   19275 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2001  بــ :  انتخاب مجلس ادارة جديد لمده 

ثلث سنوات

387 - شاهيناز فتحى عبدالفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317793   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1998 برقم ايداع   19275 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2001  بــ :  المنتدب

388 - انس اسماعيل على ابو داود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7189   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2001 برقم ايداع   3370 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2001  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

جديدة تبدا فى 2022/4/1

389 - كريم جلل هاشم سيد جبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  

390 - حمزة رشاد حمزة أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  

391 - محمد رشاد حمزة احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  

392 - محمود رشاد حمزة أحمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    142920   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2001 برقم ايداع   9129 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2001  بــ :  

447 - فريدي كرم غبر عبد الملك مرجان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9626   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2003 برقم ايداع   1126 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2003  بــ :  ممثل عن شركة برنجلز 

اوفرسيز هولدنجز .
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448 - جهاد عماد التنير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9626   وتم ايداعه بتاريخ    2003-03-11 

برقم ايداع   1126 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2003  بــ :  ممثل عن شركة برنجلز اوفرسيز هولدنجز - 

تجديد عضوية مجلـس الدارة لمدة ثلث )3( سنوات أخرى - توزيع الصلحيات والسلطات بين العضاء على 

النحو التالـي: السيد/ جهاد عماد التنير رئيس مجلس الدارة أوالسيدة/ لمياء مدحت عبدالعزيز فخر نائب رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب والمخولن بالتوقيع من الفئة الولى . السيد/ عمرو ابراهيم سعيد درويش, والسيد/ 

فريدى كرم غبر عبد الملك مرجان, والسيد/ ساتيـــش ريدى رندل – أعضاء مجلس الدارة والمخولون بالتوقيع 

من  الفئة الثانية. 1- يمثـل رئيس مجلــس الدارة الشـركة أمام القضاء. 2- يملك حق التوقيع نيابة عن الشركة 

على إنفراد كل  من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكـــل 

عضـــو آخـــر ينتدبـــه المجلــس لهـــذا الغرض ولمجلس الدارة الحق في أن يعــين عــدة مديــرين أو وكلء 

يحق  مفوضيــن وأن يخـــولهم أيـــضا  حق التــــــــوقيـــــع نيابـــة عن الشـركة منفرديـن أو مجتمـعيـــن. 3-

لعضاء مجلس الدارة من الفئة الولى – مجتمعين أو منفردين – في إبرام العقود والتفاقيات والقروض 

والتسهيلت الئتمانية من البنوك المصرية والـــرهن واليجار التمـــويلي الخــاص بالشـــركة في ضـوء الموافقة 

علـــى الخطة السنــــوية للشركة وجميع التصرفات المالية أيا كانت قيمتها وكذلك اتخاذ كافة القرارت الدارية 

بالشركة واختيار العناصر ذات الخبرة للعمل بالشركة ولهم – مجتمعين أو منفرديـــن – حـــــق التوقيع عن 

الشركة في بيع الصول الموجودة مهما كانت قيمتها وإبرام العقود والتفاقيات اللزمــــــة للحصول على تسهيلت 

بشـأن اصـدار خطابات ضـــمان واعتمادات مستنديــة. 4- يحق لي اثنين من أعضاء مجلس الدارة من الفئة 

الثانية – مجتمعـين – في إبرام العقود والتفاقيـات والقروض والرهن واليجار التمويلي الخاص بالشركة في 

ضوء الموافقة على الخطة السنوية للشركة  وجميع التـــصرفات  المالية في حدود 50 مليون جنيها  مصريا  وكذلك 

اتخاذ كافة القرارت الدارية بالشركة وحق التوقيع عن الشركة في بيع الصول الموجودة فـــي حدود 20 مليون 

جنيها  مصريا  وإبرام العقود والتفاقيات اللزمة للحصـول على تسهيـلت بشأن اصدار خطابات ضمان واعتمادات 

مستندية في حدود مبلغ 50 مليون جنيهـا  مصريا .  5- يحق لعضاء مجلس الدارة من الفئة الولى – مجتمعين 

أو منفردين - في التوقيع نيابة عن الشركة على جميع العقود والتفاقيات والوراق بما فيها على سبيل المثال وليس 

الحصر بيع الصول الموجودة بالشركة وإبرام القروض والرهن والتأجير التمويلي الخاص بالشركة وكذلك إبرام 

العقود والتفاقيات اللزمة للحصول على تسهيلت بشأن إصدار خطابات ضمان والعتمادات المستندية ولرئيس 

مجلس الدارة الحق في تفويض الغير في كل أو بعض الصلحيات الممنوحة له. ويحق لعضاء مجلس الدارة 

من الفئة الولى – مجتمعين أو منفردين - التوقيع على المعاملت البنكية لدى البنوك المتعامل معـها بالصرف أو 

التحويل من حسابات الشركة بدون حد اقصى.  6- تفويض أعضاء مجلس الدارة الفئة الثانية لى اتنين منهم 

مجتمعين في التوقيع نيابة عن الشركة على جميع العقود والتفاقيات والوراق بما فيها على سبيل المثال وليس 

الحصر بيع الصول الموجودة بالشركة وإبرام القروض والرهن والتأجير التمويلي الخاص بالشركة وكذلك إبرام 

العقود والتفاقيات اللزمة للحصول على تسهيلت بشأن إصـدار خطابات ضمان والعتمادات المستندية بحد 

أقصى مبلغ 50 مليون جنيها  مصريا  للعملية الواحدة ويحق لرئيس قطـاع الشـئون المالية ومديـر التمويلت ومدير 

الحسابات في التوقيع مجتمعين نيابة عن الشركة على المعاملت البنكية لدى البنـوك المتعامل معها بالصرف أو 

التحويل من حسابات الشركة بحد أقصـى مبلغ 50 مليون جنيها  مصريا للعملية الواحدة. وكذلك التوقيع على العقـود 

التي ل تتجاوز قيمة كل منها 20 مليون جنيها  مصريا  للمورد الواحد/ سنويا. وكذلك التوقيع على عقود العملء 

التى ل تتجاوز قيمة كل منها مبلغ 50 مليــون جنيها  مصريا  للعميل الواحد/ سنويا .  وكذلك بالتوقيع بالنيابة عن 

الشركة على جميع العقـود التى ل تتجاوز قيمة كل منها مبلـغ 50 مليون جنـيها  مصريا  للمورد/ سنويا . 7- يمثل 

كل  من المخولين بالتوقيع من الفئة الولي مجتمعين أو منفردين في جميع تعاملتها مع الفراد والمؤسسات 

والجهات الحكومية وغير الحكومية, بما فـي ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر الهيـئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية الصـــناعية والسجل التجاري والسجل الصناعي 

والغرفة التجارية وإتحاد الصنــاعات والشهر العقارى والتأمينات الجتـماعيـة ومكتب العمل والضرائب 

ومأموريتها وضرائب القيمة المضافة والهيئة العامـــة للرقابة على الصادرات والواردات والتحاد المصــــري 

لمقــــاولي التشييد والبناء وهيئـــة المجتمعـات العمرانية والمحافظات وأجهـزة المـدن ومديريـــة الصلح 

الزراعــــى والجمعيات الزراعيـة ومصلحة الجمارك والمـــرور ونيابــات المـــــرور.  8- ويحق لكل من 

المخولين بالتوقيع من الفئة الولى مجتمعين أو منفردين تعيين المستشارين الخارجيين للشركة بما فيهم علي سبيل 

المثال وليس الحصر المستشاريين القانونيين والمستشاريين الماليين وغيرهم من المستشارين.  9- ويحق لكل من 
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المخولين بالتوقيع من الفئة الولى مجتمعين أو منفردين بالتوقيع على جميع العقـود والتفاقيات والشراء لصول 

الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والسيارات بدون حد أقصى والتوقيع على عقود تعديــل النظام 

الساسى أمام الشهر العقاري وتعيين وفصل موظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتــوقيع على عقود 

ويحق لكل من المخولين بالتوقيــــع من الفئة الولى  العمــل وكافة المستنـدات المتعلقة بهذا الخصـوص. 10-

مجتمعين أو منفردين التوقيع أمام جميع شركات المرافق كهرباء – غـاز – التليفون – الشركة المصرية 

للتصالت – المياه – الصرف الصحى – وأمام شركات التصالت والهاتف المحمول وشركات نقل البيانات )

النترنت( وتقديم الطلبات والمستندات ودفع وسحب الرسوم والشتراكات والتوقيع على عقود تأسيس الشركـات 

والمساهمة فيها وإنشاء فـروع جديـدة داخــــل جمهورية مصر العربية والتوقيع على عقود بيع أصول الشركة 

المنقولة والسيارات وإجراء كافـة المعاملت البنكية والسحب بكافة المبالغ وفتح وغلق الحسابات البنكية وإستخراج 

خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية وقبض ودفع المبالغ المالية والتوقيع على وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجاريـة وتفويض الغير في كافة المعاملت المالية بوجه عام والتوقيع على عقـود القروض 

والتسهيلت الئتمانية وتجديدها  وكفالة شـركة لكافـة مديونيتهما لدى البـنوك وشركات اليجار التمويلى والتوقيـع 

يكون للسيد  علـى عقـود الكفالت بأنواعها ولهم الحق فى تفويـض أو توكيـل الغير في كل أو بعـض ما ذكر.  11-

رئيس مجلس الدارة – منفردا  – الحق في كافة صور التعامل على الحساب البنكي من إيداع وسحب أي مـــــن أو 

كافة الموال الموجودة به شاملة البوابات المصرفية وإبرام أي معاملت صرافة والتوقيع على أي تفويض بنكي 

وإصدار السندات والبوالص وقبول أو رفض تلك المســـــتندات الصادرة للشركة وإستلم وإصدار كافة أنواع 

الســـندات الذنية وسداد الــــديون – الئتمانات عند الستحقاق وخصم و/أو التنازل عن أي واحـــــــــد أو 

أكثــــــر من الســـــندات الذنيــــة أو الحوالت أو الكمبيالت أو غيرهــــا من أدوات أو أوامـــر دفـــــع الموال 

وإبـــــرام وفسخ منتجـــــات أو معاملت الصرف الجنبي بمـــا فــــي ذلك )على سبيل المثال ل الحصر( 

المعاملت الفورية والجلة؛ وإبــــــرام وتحريــــر وتوقيــع كافــة المستندات والتفاقيات اللزمـة فيما يتعلق 

بمنتجـــات ومعاملت الصرف الجنبي بما فــي ذلك )على سبيل المثال ل الحصر( تأكيدات عقود الصرف 

الجنبي و/أو التعهدات و/أو الســندات و/أو مستندات دعم الئتمان و/أو أي مستندات أخرى يقتضيــها أي قانون أو 

نظام معمــول به أو قد يطلبها أي بنك من وقت لخر؛ واقتـراض المـــوال بأي عملة مـن خلل أي واحـــدة أو 

يحق لى اثنين من المخولين من  أكثــر مــن تســـهيلت القتـــراض التـي قــد يتم منـــحها للشـــركة.  12-

الفئة  الثانية – مجتمعين - الحق في كافة صور التعامل على ذلك الحساب البنكي من إيداع و سحب أي مـــــن أو 

كافة الموال الموجودة به شاملة البوابات المصرفية وإبرام أي معاملت صرافة بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنيها  

مصريا  للعملية الواحدة والتوقيع على أي تفويض بنكي وإصدار السندات والبوالص وقبول أو رفض تلك المستندات 

الصادرة للشركة بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنيها  مصريا  للعملية الواحدة وإستلم وإصدار كافة أنواع السندات 

الذنية وسداد الديون – الئتمانات عند الستحقاق وخصم و/أو التنازل عن أي واحد أو أكثر من السندات الذنية 

أو الحوالت أو الكمبيالت أو غيرها من أدوات أو أوامر دفـــــع الموال بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنيها  مصريا  

للعملية الواحدة وإبرام وفسخ منتجـــــات أو معاملت الصرف الجنبي بمـــا في ذلك )على سبيل المثال ل 

الحصر( المعاملت الفورية والجلة؛ وإبرام وتحرير وتوقيع كافـة المستندات بحد أقصى مبلغ 50 مليون جنيها  

مصريا  للعملية الواحدة والتفاقيات اللزمة فيما يتعلق بمنتجات ومعاملت الصرف الجنبي بما في ذلك )على 

ســــبيل المثال ل الحصر( تأكيدات عقود الصرف الجنبي و/أو التعهدات و/أو الســندات و/أو مستندات دعم 

الئتمان و/أو أي مستندات أخرى يقتضيها أي قــــانون أو نظام معمــــول به أو قد يطلبها أي بنك من وقـت 

لخـــــر بحد أقصى مبلغ 50 مليــون جنيها  مصريا  للعملية الواحــدة؛ وإقتراض الموال بأي عملـة من خلل أي 

واحــدة أو أكثـــر مـــن تسهيلت القتـــراض التـــي قــد يتم منحها للشـــركة بحـــــد أقصــى مبلـــغ 50 مليــــون 

لرئيس مجلس الدارة حق تفويض العضو المنتدب أو أى من  جنيهــا  مصريـــــا  للعملـــــية الواحــــدة.  13-

أعضاء مجلس الدارة للتوقيع مجتمعين بالنيابة عن الشركة على المعاملت البنكية )على سبيل المثال وليس 

الحصر معاملت السحب واليداع( والتفاقات المصرفية والحصول على كافة التسهيلت الئتمانية, بما في ذلك 

على سبيل المثال وليس الحصر على خطابات العتماد, سندات القبض التجارية, إيصالت المانة والسندات 

وتحويل العملت الجنبية والضمانات المصرفية, وعمل وتنفيذ جميع المعاملت المصرفية من سحب وتنفيذ 

وإستلم وتوصيل أى وجميع الكمبيالت والصكوك أو أوامر أخرى للدفع بالنيابة عن الشركة على المبالغ التى ل 

تتجاوز 50 مليون جنيـها  مصريا  للعملية الواحدة. تطبق السلطــــات المذكورة أعله علــــى جميـــع المعامــلت 

ويحق لي  النقدية والمصــــرفية بعمـــلة الجنيـــــه المصـــري أو مـا يعادلها بالعمـــــــلت الجنبية.  14-
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إثنين من أعضاء مجلس الدارة من  الفئة الولى والفئة الثانية مجتمعين التوقيع على الشيكات بحد أقصى مبلغ 50 

لرئيس مجلس الدارة  الحق في التصالح والتنازل والقرار والبراء عن الشركة أمام  مليون جنيــها  مصريا .  15-

القضاء.

449 - لمياء مدحت عبدالعزيز فخر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    9626   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-03-2003 برقم ايداع   1126 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2003  بــ :  ممثل عن 

شركة برنجلز اوفرسيز هولدنجز .

450 - عمرو ابراهيم سعيد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9626   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2003 برقم ايداع   1126 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2003  بــ :  ممثل عن شركة ماس فود ش.م.

م.

451 - ساتيش ريدى رندل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9626   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2003 برقم ايداع   1126 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2003  بــ :  ممثل  عن شركة ماس فود .

646 - جون كندي روفائيل محارب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17198   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2005 برقم ايداع   17635 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2005  بــ :  

647 - وائل محمد الشحات محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17198   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2005 برقم ايداع   17635 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2005  بــ :  

648 - احمد رأفت احمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17339   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2006 برقم ايداع   77 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2006  بــ :  - تجديد تعيين مجلس الدارة

649 - فاروق زكى ابراهيم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104918   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-1982 برقم ايداع   5424 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2006  بــ :  ممثل عن شركة حديد عز - 

استدراك باضافة تعين مجلس الدارة لدورة قادمة طبقا لنظام الساسى - لعدم الضافة بالتاشير المودع برقم 

24086 بتاريخ 31 / 5 / 2021 - وذلك بموجب جمعيه عامة عادية بتاريخ انعقاد 8 / 5 / 2021 ومعمدة فى 

2021 / 5 / 27

650 - كيرلس عاطف يوسف جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17845   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2006 برقم ايداع   2324 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2006  بــ :  

366 - احمد زكى احمد هارون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6849   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2001 برقم ايداع   1657 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2001  بــ :  إلغاء كافة التوقيعات السابقة لدي 

كافة البنوك واعتماد توقيعات السادة كل من:المجموعة الولي:أحمد زكي أحمد هارون -2- أحمد منصف أحمد 

علي -3--محمود جميل مصطفى كمال  المجموعة الثانية:أشرف فاروق أمين علي العوامري , سليمان محمد أحمد 

سليمان  , محمد كمال محمد الصغير ,إبراهيم علي إبراهيم محمود المجموعة الثالثة:أسامة صالح مصطفي صالح 

, هانئ رضا محمد أحمد الخضراوي , أحمد محمد فتحي أحمد جوجو , سالي احمد سيد سلمة على ان يكون 

التوقيع على النحو التالي  أول :  التوقيع المشترك بين أي عضوين من المجموعة الولى للتوقيع بشكل مشترك 

على ما يلي بل حدود  o عقود اليجار / اليجار / المتياز, شراء أو بيع أي أصول ثابتة بما في ذلك الوحدات 

الدارية والتجارية ومحطات الخدمة وكذلك المركبات., عقود التسهيلت الئتمانية واتفاقيات القروض, طلبات فتح 

حساب لدى جميع البنوك,  تقديم أوراق مالية على شكل رهن / حجز على أصول ثابتة,  رهن الودائع والدوات 

المالية الخرى,  إصدار العتمادات المستندية وخطابات الضمان, صرف مبالغ الرباح المعلنة كما وافقت عليها 

الجمعية العمومية للشركة للمساهمين والموظفين., التوقيع على الشيكات وغيرها من أدوات الدفع وأي شيء آخر, 

إصدار تفويضات بخصوص تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية ومصلحة الضرائب والجمارك وهيئات 

التأمينات الجتماعية… الخ  ثانيا:  توقيع مشترك بين أي عضوين من المجموعة الولى أو توقيع لعضو واحد من 

المجموعة الولى وعضو واحد من المجموعة الثانية للتوقيع على التالي حتى حد معين.  o تقديم تعهدات على 

الودائع والدوات المالية الخرى تصل إلى 20 مليون دولر أمريكي., إصدار خطابات اعتماد تصل إلى 20 

مليون دولر أمريكي., إصدار خطابات ضمان تصل إلى 5 مليون جنيه., التوقيع على شيكات وأدوات دفع أخرى 

تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه مصري.  ثالثا:  توقيع مشترك لحد أعضاء المجموعة الثانية مع عضو واحد من 

المجموعة الثالثة على المعاملت التالية حتى حد معين:  o إصدار خطابات اعتماد تصل إلى 5 مليون دولر 

أمريكي., إصدار خطابات ضمان تصل إلى مليون جنيه. التوقيع على شيكات وأدوات دفع أخرى تصل قيمتها إلى 

10 مليون جنيه مصري.  رابعا:  توقيع واحد منفردا من المجموعات الثلث أمام إدارات المرور المختلفة
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367 - دينا فاروق عبدالحميد العياري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6961   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2001 برقم ايداع   2357 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2001  بــ :  استقاله

499 - على عبدا على رمضان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1451   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-1998 برقم ايداع   4257 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2004  بــ :  وافق  السادة الحضور بالجماع 

على التصديق على تجديد مجلس الدارة بنفس التشكيل و الصلحيات و المهام و الختصاصات  الموجودة بالسجل 

التجاري و يضاف لها لرئيس مجلس الدارة الحق في تمثيل الشركة في تنفيذ الحكام القضائية الصادرة لصالحها 

و استلم الصيغ التنفيذية و تنفيذها و استلم و تسليم ملفات التنفيذ للدارات المختلفة و استلم التعويضات و المبالغ 

المالية الناتجه عن التنفيذ نقدا او بشيكات او  بإذن صرف و يسري ذلك كله على الحكام المدنية  و الجنائية  بكافة 

اشكالها  و له الحق في التنازل و التصالح عن الدعاوي القضائية المدنية او الجنائية التي تخص الشركة و له حق 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر وتوكيل السادة المحامين في بعض او كل ما ذكر

500 - خالد  عباس  عبد   الجواد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1451   وتم ايداعه بتاريخ    1998-09-12 

برقم ايداع   4257 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2004  بــ :  الكائن في :- محل رقم 4 بالعقار رقم 51 

عمارات صقر قريش مساكن شيراتون

501 - احمد  عبد ا  محمد  المزين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1451   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-1998 برقم ايداع   4257 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2004  بــ :  الكائن في :-  28طريق مصر 

F0014 اسكندرية الصحروي -وحدة

502 - محمد  اسماعيل  فرج  ابراهيم  عوده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1451   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-1998 برقم ايداع   4257 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2004  بــ :  العقار 8- ش طلعت حرب 

القاهرة

503 - حمد فؤاد احمد ابوريه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1451   وتم ايداعه بتاريخ    12-09-1998 برقم 

ايداع   4257 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2004  بــ :  الكائن في :- المحل رقم 2 عقار54- ش مصطفى 

النحاس -قطعة رقم 9 بلوك 91 المنطقة السادسة -قسم اول مدينة نصر

504 - محمود حلمى السيد الرصاصى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1451   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-1998 برقم ايداع   4257 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2004  بــ :  الكائن في :- عقار رقم 30ميدان 

الحصري المجاورة الولي- الحي الول -6اكتوبر

505 - محمد عبدا محمد احمد نوفل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2004 برقم ايداع   240 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2004  بــ :  بدلمن الستاذ / محمود عبدا 

اسماعيل

506 - احمد عبدالسلم محمد ابوالمجد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    837   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-1996 برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2004  بــ :  لفرع ) قطامية 5 ( مركز خدمة و 

صيانة للسيارات بالعنوان الكائن القطعة رقم 3 الكائنة بمنطقة المعارض - الطريق الدائري - التجمع الثالث -

القاهرة بدل  من السيد/ أحمد فتحي عبد المجيد عبد النبي, ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة 

العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

507 - محمد عبد السميع عوض النصارى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    837   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-1996 برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2004  بــ :  العبور - ويصبح مسؤول مسؤولية 

مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.
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368 - ابراهيم محمد محمد عبد الغني يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6961   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2001 برقم ايداع   2357 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2001  بــ :  يكون للسيد/ ابراهيم محمد محمد 

عبد الغنى يوسف " رئيس مجلس الدارة " يملك حق التوقيع منفردا على معاملت الشركه و تعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و لمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم حق التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين .   -  للسيد ابراهيم محمد 

محمد عبد الغنى يوسف رئيس مجلس الدارة حق التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها وتمثيل الشركة 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وجميع 

الجهزة التنفيذيه التابعه للدوله و الهيئه العامه للستثمار و المناطق الحرة و الهيئه العامه للرقابه المالية و مصلحه 

الشهر العقارى و التوثيق و حق التوقيع عن الشركة فى الشراء باسم الشركة و ضمن اغراض الشركه و شراء 

الستثمارات بكافه انواعها و ابرام العقود وبيع وشراء وترخيص السيارات وتجديد تراخيصها وتعيين وعزل 

مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  و حق قبض و دفع المبالغ و التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات و تعديلها امام الشهر العقارى وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .         -  للسيد 

ابراهيم محمد محمد عبد الغنى يوسف رئيس مجلس الدارة مجتمعا مع ) السيد/ وليد عبد المنعم محمد احمد – 

عضو مجلس الدارة او السيد / رائد بدر كيلنى – عضو مجلس الدارة ( فى التعامل  مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات بكافه اشكالها و اصدار خطابات و شهادات 

الضمان و اجراءات الرهون و كافه صور التعاملت الماليه مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة 

و لمصلحتها و ضمن اغراضها ,و كذلك فتح والغاء العتمادات المستندية والتوقيع على عقود الرهن والقتراض 

وفتح التسهيلت الئتمانية بكافة اشكالها أو مسمياتها سواء بدون مقابل او مقابل وعقود اليجار التمويلى باسم 

الشركة ولصالحها والغاء وتنفيذ عقود المعاوضة و اعتماد جميع العقود بكافه انواعه مع الطراف ذات العلقه 

وشراء الستثمارات  ,  و يحق للسيد / ابراهيم محمد محمد عبد الغنى – رئيس مجلس الدارة حق تفويض او 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .   للسيد/ ابراهيم محمد محمد عبد الغنى يوسف " رئيس مجلس الدارة " 

الحق فى التنازل و التصالح و التخالص و النكار و البراء امام المحاكم و امام الشهر العقارى و له الحق فى 

اجراء كافه الجراءات الخاصه بذلك وله الحق توكيل المحامين و كذلك التوقيع امام الشهر العقارى والمرور وكل 

ما يلزم على عقود بيع السيارات المملوكة للشركة وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.  

للسيد/ ابراهيم محمد محمد عبد الغنى يوسف " رئيس مجلس الدارة " منفردأ الحق فى التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات و تعديلها امام الشهر العقارى و توكيل المحامين والحق في البيع للنفس أو للغير لكافة العقارات و 

السيارات و المنقولت والتوقيع علي عقود البيع البتدائية و النهائية أمام الشهر العقاري الخاصة بالسيارات و 

العقارات للنفس أو للغير و له كذلك الحق في  التنازل و التصالح و التخالص و القرار و النكار والبراء أمام 

المحاكم و أمام الشهر العقاري و له لحق في إنهاء كافة الجراءات الخاصة بذلك  وله حق توكيل الغير في كل أو 

بعض ماذكر  وكذلك التوقيع على عقود بيع الصول بكافة انواعها للشركة كذلك له الحق منفردأ فى شراء الصول 

والستثمارات بكافة انواعها لصالح الشركة ولغراضها وكذلك له حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض 

ماذكرمن مسئولياته.

369 - رائد بدر كيلنى بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6961   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2001 برقم ايداع   2357 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2001  بــ :  

370 - سمر جلل حسن موسى  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    6961   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2001 برقم ايداع   2357 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2001  بــ :  

371 - وليد عبدالمنعم محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6961   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2001 برقم ايداع   2357 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2001  بــ :  

372 - علء الدين سعد على حسن الكحكى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6961   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-05-2001 برقم ايداع   2357 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2001  بــ :  استقاله

373 - بهوان سوراف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38340   وتم ايداعه بتاريخ    2001-06-05 

برقم ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2001  بــ :  ممثل  عن شركة أولم إنترناشيونال ليمتد - تجديد 

الثقة لعضوية اعضاء مجلس الدارة لمدة اخرى - استقالة

374 - ريشى كالرا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38340   وتم ايداعه بتاريخ    05-06-2001 برقم 

ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2001  بــ :  
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693 - حسن السيد محمد الشناوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    19738   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-07-2006 برقم ايداع   11060 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2006  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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694 - محمد محمود صبري السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20108   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2006 برقم ايداع   12827 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2006  بــ :  تجديد مده مجلس اداره الشركة 

لمده ثلث سنوات

695 - عمران بن راضى بن عمران العوفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20199   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-08-2006 برقم ايداع   13245 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2006  بــ :  

696 - محمد بن مثقال بن مرشد الشمرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20199   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2006 برقم ايداع   13245 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2006  بــ :  استقالة

697 - محى الدين محمد حنفي الخولي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20199   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2006 برقم ايداع   13245 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2006  بــ :  تجديد مده مجلس الداره

375 - مانوج ميولنيدهار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38340   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2001 برقم ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2001  بــ :  ممثل عن شركة اولم 

انترناشيونال ليمتد - تعديل السم ليصبح السم : مانوج موراليدهاران - تحديد صلحيات مجلس الدارة لى 

عضوين من اعضاء مجلس الدارة مجتمعين وتكون كالتالى / حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابه عنها فى جميع 

معاملتها وتعاملتها امام الغير  وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية - التوقيع عن الشركة وباسمها فى 

تعاملتها مع البنوك من سحب وايداع وفتح واغلق وتوقيع على جميع الحسابات ومستندات ووثائق البنك 

والشيكات وخطابات الضمان وخطابات الئتمان - التوقيع عن الشركة على جميع المستندات والخطابات 

والمراسلت والطلبات والنماذج وجميع المستندات الخرى المطلوبة من جميع الجهات الحكومية او الغير حكومية 

- تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافائتهم فى الحدود المنصوص 

عليها فى الجمعيه العامه للشركة ان وجدت - تحصيل جميع المبالغ المستحقة لصالح الشركة وسداد جميع المبالغ 

المستحقة على الشركة - التوقيع على وتحويل وسداد السندات والتصدير والصيانه والتامين - الحصول على 

التسهيلت والقروض من البنوك او المؤسسات الماليه الخرى - ابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والصول 

المادية والمعنوية وحقوق الملكية الفكرية واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتمام هذه العمليات - تمثيل الشركة 

والتوقيع عنها على كافة عقود البيع والشراء المتعلقة والداخله ضمن غرض الشركة والستيراد والتصدير 

والصيانه والتامين - تمثيل الشركة والتوقيع وابرام عقود الرهن - التعاقد مع المستشارين القانونيين والمحامين 

والمحاسبين وشركات الحراسة والمستشاريين المالييين واى مستشاريين اخرين وكذلك ابرام وتوقيع العقود مع 

جميع المقاولين - اصدار التوكيلت للمستشارين القانونيين والمحامين والمحاسبين بالشركة - الحق فى توقيع 

وابرام عقود البيع والشراء للمنقولت والسيارات الخاصة بالشركة وتمثيل الشركة امام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق للتوقيع على عقود البيع والشراء النهائية - الحق في توكيل الغير في بيع وشراء السيارات الخاصة 

بالشركة - الحق  في التصالح والتنازل والبراء عن كافة الدعوى القضائية - التصديق على شهادات الخبرة امام 

الشهر العقاري - الحق فى تفويض او توكيل الغير فى بعض او كل ما سبق

376 - فيبهاف وانكادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38340   وتم ايداعه بتاريخ    2001-06-05 

برقم ايداع   1630 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2001  بــ :  ممثل عن شركة اولم انترناشيونال ليمتد

377 - عمرو زكريا احمد محمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7106   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2001 برقم ايداع   3071 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2001  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة

378 - ايهاب  سيد  محمد  عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38715   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2001 برقم ايداع   2199 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2001  بــ :  ممثل عن الشركة الهندسية 

للصناعات البترولية والكيماوية )انبي( بدل من السيد الستاذ / زكريا السيد أحمد عبد الحليم لبلوغ سيادته سن 

المعاش

379 - خالد السيد احمد عبدة عبدة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38715   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2001 برقم ايداع   2199 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2001  بــ :  ممثل عن شركة انترسنج للتجارة 

والتوريدات بدل من السيد المهندس / تاج الدين فوزي أحمد محرم .
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380 - عبد الكريم عبدا ابراهيم المطوع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38715   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2001 برقم ايداع   2199 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2001  بــ :  اعتماد السادة المفوضين بالتوقيع 

الثنائي على معاملت الشركة مع البنوك ولهم حق التوقيع والقتراض من المقترض على مستندات التمويل وكذلك 

حق التوقيع والقتراض عن الشركة علي سندات اذنية بقيمة التمويل للسادة التي أسمائهم:)توقيع أول( - السيد 

المحاسب / هيثم حسين محمد طه )مساعد رئيس مجلس الدارة للشئون المالية والدارية(- السيد المحاسب / محمد 

فريد عبد اللطيف الباسل )  مدير الشئون المالية ()توقيع ثاني(- السيد المهندس/ هشام وداد زكي محمد) نائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  (السيد المهندس / خالد السيد أحمد عبده)عـضـــو مجلس الدارة ( الغاء 

توقيع السيد المهندس / تاج الدين فوزي أحمد محرم علي معاملت الشركة مع البنوك - وافق المجلس على تفويض 

السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في التوقيع على عقود الوكالة والتوقيع أمام الشهر 

العقاري والتوقيع على عقود بيع السيارات المستعملة والمملوكة للشركة وأن يكون الممثل القانوني للشركة في حالة 

تغيب رئيس مجلس الدارة.

381 - هشام  وداد  زكى محمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    38715   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-06-2001 برقم ايداع   2199 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2001  بــ :  ممثل عن شركة 

المشروعات البترولية والستشارات الفنية )بتروجت( بدل  من السيد المهندس / خالد السيد أحمد عبده عضو مجلس 

إدارة شركة بتروجت السابق لبلوغه سن المعاش

382 - يوسف سمير تاوضروس بولس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3838   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2001 برقم ايداع   688 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2001  بــ :  منتدب

383 - مدحت شكري توفيق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3838   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2001 برقم ايداع   688 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2001  بــ :  

384 - سمير تاوضروس بولس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3838   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2001 برقم ايداع   688 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2001  بــ :  

385 - صافيناز فتحى عبدالفتاح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    317793   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-1998 برقم ايداع   19275 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2001  بــ :  المنتدب

393 - سيد ابراهيم سيد الغرباوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3966   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2001 برقم ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2001  بــ :  تعيين السيد / وائل حسين مصطفى 

حسين , جواز سفر رقم “A31776998” , الجنسية مصري ,  مديرا  لشركة قيد التأسيس بالمملكة العربية 

السعودية وشركة قيد التأسيس بدولة المارات العربية المتحدة  , و مخول له ممارسة السلطات و الصلحيات 

تعيين العاملين و تحديد  التالية لدارة و تمثيل الشركتين , و في هذا السياق له ممارسة الحقوق التالية:  1-

التوقيع على العقود.   التوقيع على الوراق و الخطابات و المستندات الرسمية.  3- مستحقاتهم و إنهاء خدماتهم.  2-

التوقيع على عقود تأسيس  فتح و إدارة و إغلق الحساب البنكي لصالح الشركتين الذى سيتم تأسيسهما.  5- -4

تعيين محاميين و ممثلين قانونيين و مديرين و مراقبي  الشركتين الذى سيتم تأسيسهما و نظامهما الساسي.  6-

حسابات و تحديد اتعابهم و إتخاذ ما يلزم من إجراءات النشاء و التأسيس و تسيير اعمال الشركتين و استكمال 

الجراءات القانونية المطلوبة و كذلك افتتاح فروع او مقرات في أي من انحاء المملكة العربية السعودية ودولة 

المارات العربية المتحدة للشركتين الذى سيتم تأسيسهما , كما له الحق في تمثيل الشركتين امام جميع الجهات 

الحكومية و الغير حكومية و التوقيع و استلم و تسليم جميع المستندات و الوراق نيابة عن الشركتين الذى سيتم 

تأسيسهما , كما له الحق في فتح حسابات بنكية في اي بنك من البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية و دولة 

المارات العربية المتحدة و إدارتها بالسحب و اليداع و الغلق و له الحق في إصدار دفتر الشيكات و توقيعه , 

كما ان له كافة الصلحيات في تفويض و توكيل الغير لنهاء إجراءات النشاء و التأسيس و تسيير اعمال 

الشركتين و استكمال الجراءات القانونية المطلوبة نيابة عن الشركتين.

394 - اسامة عوض عبدالنبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9524   وتم ايداعه بتاريخ    09-09-2001 برقم 

ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2001  بــ :  
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395 - عبد المعطى لطفى عبد المعطى نور الدين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9524   

وتم ايداعه بتاريخ    09-09-2001 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2001  بــ :  تجديد 

اختصاصات السيد رئيس مجلس الدارة وهى : للسيدعبدالمعطي لطفي عبدالمعطي رئيس مجلس الدارة 

والعضوالمنتدب حق التوقيع علي الشيكات    والتعامل مع البنوك وتقديم الضمانات اللزمه والبيع وشراء الصول 

اللزمه للشركه والتوقيع علي عقودالبيع والشراء البنكية وتمثيل الشركه أمام الغير في المورالمتعلقه بتنفيذ اعمال 

الشركه وبيع وشراءالسيارات الخاصه بالشركه والموافقة علي تفويض كل من/اسامه عوض عبدالنبي عوض و/

احمدمحمداحمدخليل وذالك في  جميع اختصاصات رئيس مجلس الدارة الوارده بالسجل التجاري للشركه وكذالك 

في التوقيع مجتمعين علي الشيكات الخاصه بالشركه وأمام البنوك

396 - محمد السيد ابراهيم القصراوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7678   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-10-2001 برقم ايداع   5420 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2001  بــ :  تفويض اى 

فردين مجتمعين من السادة / ابو بكر سيد الوزير , احمد احمد حاتم البصيلى  , ساره محمد السيد القصراوى , 

اسلم محمد السيد القصراوى , احمد محمد عبد المعطى غريب  فى التوقيع عن الشركة أمام البنوك و الجهات 

المالية و التوقيع على الشيكات و الستدانة و القتراض باسم الشركة و التوقيع على خطابات المرور مع البقاء 

على كافة التوقيعات و الصلحيات المقررة للسيد الستاذ محمد السيد ابراهيم القصراوى رئيس مجلس الدارة و 

العضو المنتدب - مع الغاء ماعدا ذلك من توقيعات

508 - احمد فتحى عبد الحميد عبد النبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    837   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-1996 برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2004  بــ :  لفرع )قطامية 1( الكائن بالقطعة 

رقم )1( - تقسيم 10/أ- المنطقة الستثمارية بالقطامية - الطريق الدائري - المعادي القاهرة بدل  من السيد/ محمد 

عبد السميع عوض النصاري, ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية

509 - احمد محمد رشدى خالد البوهى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    837   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-1996 برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2004  بــ :  للفرع )قطامية 2 ( مركز خدمة 

الصيانة الكائن بـ 25 تقسيم المروحة - القطامية - تقاطع الطريق الدائري المؤدي الى مدينة نصر - القاهرة بدل  

من السيد/ محمد عادل محمد كامل , ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية - و فرع  ) قطامية 3 ( مركز خدمة و صيانة للسيارات الكائن بالقطعة رقم 

)14( - تقسيم القطامية لمشروع الستثماري - حي مدينة نصر - القاهرة بدل  من السيد/ محمد عادل محمد كامل 

حسين, ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية

722 - سارة حسنى ابو سريع عبدالجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24632   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2007 برقم ايداع   9369 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  استقالة

723 - اسماعيل حسن سيد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24632   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2007 برقم ايداع   9369 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  استقالة
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397 - ممدوح محفوظ السيد على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7686   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2001 برقم ايداع   5467 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2001  بــ :  تجديد مدة مجلس إدارة الشركة 

ثلث سنوات- تعديل صلحيات التوقيع للشركة لتصبح كالتي:يمثل مجلس الدارة الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم في ذلك أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة هذا العقد أو قانون 

الشركات أو لئحته التنفيذية.  وقد تم الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع السيدة/ سحر 

التعامل باسم الشركة ولصالحها أمام جميع الجهات  مصطفى علي الزهري المدير المالي للشركة الحق في:  1.

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها2- ولهم الحق في قبض 

ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل.  3- ولهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات 

وتعديلها وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وذلك 

باسم الشركة ولصالحها.4.كما لهم الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وخطابات العتماد وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها دون حد أقصى.5.كما لهم الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك وغيرها من الهيئات  لستصدار كافة التراخيص والموافقات اللزمة 

للممارسة الشركة لنشاطها وإبرام كافة الصفقات والتصرفات باسم ولحساب الشركة ودفع أي مبالغ مالية دون حد 

كما لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  أقصى.  6.

والمنقولة كالراضي والسيارات والمنقولت وكذلك في اتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتمام ما سبق وذلك في 

حدود 300000 جنيه مصري )ثلثمائة ألف جنيه مصري( أما فيما يزيد عن هذا المبلغ يجب الحصول على 

موافقة صريحة ومسبقة من الجمعية العامة.  يكون للسيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة والسيدة/ سحر مصطفى علي 

الزهري المدير المالي للشركة, مجتمعين الحق في التوقيع على كل ما سبق, كما لهم الحق مجتمعين في توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

510 - وليد محمد كمال محمد لطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    837   وتم ايداعه بتاريخ    1996-11-11 

برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2004  بــ :  لفرع ) أبو رواش ( مركز الخدمة الصيانة الكائن 

بالقطعة رقم 31 الكيلو 3 طريق أبو رواش من الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي - حوض الرمال 

الوسطاني - مركز امبابة - الجيزة بدل  من السيد/ هشام محمد عبد الصمد محمد, ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية 

وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

511 - حسين سيد حسين عوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    837   وتم ايداعه بتاريخ    1996-11-11 

برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2004  بــ :  الماظه - ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية 

امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

701 - احمد محمد احمد احمد الطويل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20750   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2006 برقم ايداع   15580 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2006  بــ :  ممثل  عن شركة تري انجل 

انرجي انترناشيونال ليمتد   ويكون حق التوقيع عن الشركه منفردا كل من رئيس  مجلس الداره والعضو المنتدب 

للشركه وتمثيل الشركه أمام مختلف الجهات الرسميه وغير الرسميه والتوقيع نيابه عن الشركه في كافه المعاملت 

الماليه وغير الماليه   وحق فتح الحسابات والسحب والبداع لدي البنوك وعقود الشراء للمنقولت والسيارات علي 

أن يتم الخطار بذلك للبنوك الجارى التعامل معها حاليا والعمل بموجبه

702 - الستاذ امرى يحيى Yahya knelt  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21455   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2006 برقم ايداع   19542 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2006  بــ :  بدل من السيد / محمد عبد 

الوهاب احمد فتحى
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793 - مجدى محب كميل قصبجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29763   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-01-2008 برقم ايداع   1034 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2008  بــ :  - الموافقة علي 

تفويـض السيد / مجدي محب كميل قصبجي – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بأن يكون له )منفردا ( الحق 

في التنازل والتصالح والبراء والقرار أمام جميع المحاكم المصرية وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية كما 

له )منفردا ( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . مع الحتفاظ بكافة الصلحيات والسلطات 

المخولة لمجلس الدارة وبالخص كافة الصلحيات والسلطات الممنوحة لكل من السيد / مجدي محب كميل 

قصبجي -  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / كريم ماهر زكي السبع – نائب رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب المذكورة بالسجل التجاري كما هي دون تعديل أو تغيير سوى ما ذكر .

794 - احمد عبدا الفجر  مدير عام   المقيد برقم قيد    29768   وتم ايداعه بتاريخ    16-01-2008 برقم 

ايداع   1042 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2008  بــ :  

398 - احمد نصرالدين رمضان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6389   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-01-2001 برقم ايداع   152 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2001  بــ :  يتم الغاء كافة 

الصلحيات السابقة لمجلس الدارة وتصبح الصلحيات على النحو التالي - يمثل الشركة قانونا  وامام القضاء السيد 

/ رئيس مجلس الدارة -يرخص للسيدين / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والستاذ/ احمد عبد الرؤوف 

احمد احمد أيوب مدير المدراء الماليين لمجموعة شركات القاهرة للدواجن ويحمل رقم قومي 

25905052100035 مجتمعين الحق في إصدار وإلغاء كافة التوكيلت القانونية الصادرة باسم الشركة - 

يرخص للسيدين / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد أيوب مدير 

المدراء الماليين لمجموعة شركات القاهرة للدواجن ويحمل رقم قومي 25905052100035 مجتمعين الحق في 

التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وتمثيل الشركة امام الغير - يرخص للسيدين / 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  و الستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد أيوب مدير المدراء الماليين 

لمجموعة شركات القاهرة للدواجن ويحمل رقم قومي 25905052100035 مجتمعين الحق في ابرام وإجراء 

كافة  التصرفات القانونية المتعلقة بأصول الشركة بكافة أنواعها ومن هذه التصرفات البيع و الشراء و  التنازل و 

الرهن واليجار وكذلك التوقيع على كافة العقود و المستندات المتعلقة بهذه التصرفات  ومن بينها أيضا  عقود 

وأوامر ومستندات بيع و شراء الوراق المالية وذلك أمام كافة الجهات و المصالح والهيئات الحكومية ومن بينها 

الشهر العقاري و التوثيق و البورصة المصرية و شركة  مصر للمقاصة والسجل التجاري والغرف التجارية وامام 

إدارات المرور وفى التصديق على عقود البيع امام الشهر العقاري وفى تحديد كافة الصلحيات المالية وغيرها 

للعاملين بالشركة امام البنوك والجهات المصرفية الخرى وفى التصالح امام المحاكم بكافة درجتها وفى توكيل من 

يراه في التنازل عن عدادات المياه والكهرباء والتليفونات وعقود اليجار لفروع بيع منتجات الشركة التي يتم 

التأشير بغلقها وشطبها من السجل التجاري وكذلك كافة الجهات الغير حكومية وكذلك الحق في التوقيع على عقود 

تأسيس  الشركات و التعديلت اللزمة لها - يرخص للسيدين / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والستاذ/ 

احمد عبد الرؤوف احمد احمد أيوب مدير المدراء الماليين لمجموعة شركات القاهرة للدواجن ويحمل رقم قومي 

25905052100035 مجتمعين في التوقيع علي عقود فتح وإغلق الحسابات البنكية وعقود الستدانة والقرض 

والرهن والتوقيع على كافة الشيكات وكافة المعاملت البنكية والمصرفية أمام البنوك والجهات المصرفية الخرى 

ولهم الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر - يرخص للسيدين / رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب والستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد أيوب مدير المدراء الماليين لمجموعة شركات القاهرة للدواجن 

ويحمل رقم قومي 25905052100035 مجتمعين في التوقيع نيابة عن الشركة لدى البنوك والجهات المصرفية 

الخرى علي كفالة الشركات التابعة التي تساهم الشركة في رؤوس أموالها - يرخص للسيدين / رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب والستاذ/ احمد عبد الرؤوف احمد احمد أيوب مدير المدراء الماليين لمجموعة شركات 

القاهرة للدواجن ويحمل رقم قومي 25905052100035 مجتمعين في تحديد كافة الصلحيات المالية وغيرها 

للعاملين بالشركة امام البنوك والجهات المصرفية .

399 - مصطفى  حمدى محمد عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5902   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2001 برقم ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2001  بــ :  

400 - محمود حمدى محمد عبدل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5902   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2001 برقم ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2001  بــ :  
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401 - احمد حمدى محمد عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5902   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2001 برقم ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2001  بــ :  

402 - محمود منير محمود سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5902   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-12-2001 برقم ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2001  بــ :  قبول اعتذار

403 - سمير عزت عارف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5902   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2001 برقم ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2001  بــ :  قبول اعتذار

404 - محمد عادل عبد القادر محمد الحراكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5902   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2001 برقم ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2001  بــ :  قبول اعتذار

926 - محمد فتحي زكى ابوزيد  مدير   المقيد برقم قيد    40012   وتم ايداعه بتاريخ    12-07-2009 برقم 

ايداع   14530 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2009  بــ :  فرع - استقالتة من منصبة والغاء كافة الصلحيات 

والتوقيعات التى كانت ممنوحة له .

927 - عمر عماد محمد حسنى عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40292   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2009 برقم ايداع   15608 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2009  بــ :  

931 - ايهاب عبد الرحيم السيد الطحطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40375   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2009 برقم ايداع   15907 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2009  بــ :  - ممثل عن شركة مصر 

للطيران للخطوط الجوية . بدل من السيد الطيار / عمرو محمد نبيل امين

932 - ابراهيم محمد فوزى ابراهيم قنديل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40375   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2009 برقم ايداع   15907 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2009  بــ :  ممثل عن مصر للطيران 

للخدمات الرضية بدلمن السيد / احمد محمد احمد عبدالرحمن شاهين

933 - عصام زكى الببلوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2009 برقم ايداع   16188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2009  بــ :  

934 - مصطفى محمود محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2009 برقم ايداع   16188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2009  بــ :  

405 - محمد حمدي محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5902   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2001 برقم ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2001  بــ :  تجديد تعيين السادة اعضاء 

مجلس الدارة - تحديد الصلحيات :- للسيد محمد حمدي محمد عبد ا رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  

منفردا حق الدارة وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

الخاص وقطاع العمال بكافة أشكالهم والسفارات والقنصليات والهيئة العامة للستثمار  والسجل التجاري والشهر 

العقاري ومصلحه الضرائب والغرفة التجارية والتامينات الجتماعية والجمارك  التنمية الصناعية واتحاد التشيد  

والبناء واداره بيع السيارات والمرور بجميع ادارتها وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

وله حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من صرف وإيداع وفتح الحسابات الدائنة والمدينة باسم الشركة 

ويكون له حق التوقيع منفردا  على الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع على عقود 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف.  .

406 - عمر محمد علي بشر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5902   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2001 برقم ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2001  بــ :  عن بنك فيصل

407 - محمد مسعد عوض حمزه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5902   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2001 برقم ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2001  بــ :  

408 - وصفى مجلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5902   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2001 برقم 

ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2001  بــ :  

409 - اسلم محمود منير سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5902   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2001 برقم ايداع   1215 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2001  بــ :  قبول اعتذار

410 - هشام سعد مكاوى  مدير   المقيد برقم قيد    31676   وتم ايداعه بتاريخ    20-09-1997 برقم ايداع   

4936 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2002  بــ :  فرع - استقالة
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411 - كريم محمد علء الدين عبدالحكيم يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    31676   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-1997 برقم ايداع   4936 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2002  بــ :  للفرع - والبقاء على صلحياته 

كما هى فى السجل التجارى

419 - خالد محمد نصير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2615   وتم ايداعه بتاريخ    1997-11-16 

برقم ايداع   830 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2002  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة مدة أخرى بذات الصفات 

وصلحيات التوقيع - تفويض المهندس / خالد محمد نصير ــ رئيس مجلس الدارة ــ في القيام منفردا بالقتراض 

والحصول على التسهيلت الئتمانية وفى منح الكفالت للغير , وكذلك في التصرف في أى أصل من أصول 

الشركة بما فيها السيارات والعقارات بكافة أوجه التصرف سواء الناقلة للملكية أو المقيدة لها بما في ذلك البيع 

والرهن, وعلى أن يكون له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .  كما يكون لمجلس الدارة أيضا 

الحق في تفويض من يراه من بين أعضاء مجلس الدارة للقيام بكل أو بعض ما ذكر من سلطات وصلحيات سواء 

منفردا أو مجتمعا مع غيره - يكون للسيد الستاذ / محمد زكريا احمد سعد موافى – المدير المالي - حق تمثيل 

الشركة امام إدارات المرور وأمام مصلحة الجمارك والدارات والقطاعات التابعة لها لنهاء كافة الجراءات 

الجمركية دون حصر وكذلك اصدار توكيلت للشركات المتعاملة مع الجمارك.   مع بقاء كافة الصلحيات السابقة 

كما هي دون تعديل .

420 - احمد محمد خيرى محمد ابو ورد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل  عن : شركة / رواسى 

للستثمار العقارى.

421 - احمد نبيل عبدا سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل  عن : شركة / رواسى 

للستثمار العقارى.

422 - عماد الدين عبدا اسماعيل النطار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  والرئيس التنفيذي ممثل  عن : 

شركة / رواسى للستثمار العقارى

423 - حاتم محمود احمد خاطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل  عن : شركة / رواسى 

للستثمار العقارى .

424 - محمد عبد ا نبيل  عبد ا سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل  عن : شركة / رواسى 

للستثمار العقـارى

928 - محمد عماد محمد حسني عيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40292   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2009 برقم ايداع   15608 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2009  بــ :  - تعديل الصلحيات الخاصة 

بالسيد رئيس مجلس الدارة السيد / محمد عماد محمد حسني عيد - ليكون له حق الدارة والتوقيع والمسئولية 

وتمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية وشركات القطاع العام والخاص وكذلك البنوك من السحب واليداع 

والقتراض والحصول على جميع التسهيلت البنكية والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار 

خطابات الضمان وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك في تحويل وبيع 

والتوقيع على السندات الذنية والتجارية. وكذلك له الحق في الشراء أو البيع لي أصل من أصول الشركة سواء 

كانت مادية أو معنوية أو عقارية أو منقولت أو معدات أو سيارات ملكي أو أتوبيسات وذلك لنفسه أو للغير 

وكذلك التأجير أو الستئجار لي شئ خاص بالشركة. كذلك توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر من قبل .

929 - اميره عماد محمد حسنى عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40292   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2009 برقم ايداع   15608 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2009  بــ :  

930 - وليد على محمد الخفيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40375   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2009 برقم ايداع   15907 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2009  بــ :  - ممثل عن شركة مصر 

للطيران للصيانة و العمال الفنية بدل من السيد المهندس / يحيى زكريا اسماعيل
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412 - خالد عبد الحميد على ابو بكر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42342   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2001 برقم ايداع   3911 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2002  بــ :  ممثل عن شركة طاقة للكهرباء 

والمياه والتبريد - تعديل صلحيات التوقيع على النحو التالى - 1- السيد المهندس / خالد عبد الحميد ابو بكر رئيس 

مجلس الدارة ممثل عن شركة طاقة للكهرباء والمياة والتبريد تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة – 

وافق المجلس بالجماع على منح صلحية تمثيل الشركة امام القضاء وهيئات التحكيم ومنح صلحيات الصلح 

والبراء والنكار والقرار للسيد المهندس / خالد عبد الحميد ابو بكر رئيس مجلس الدارة وله تفويض الغير في 

ذلك . 2- التوقيع على كافة المدفوعات للجهات الحكومية )مصلحة الضرائب –الهيئة العامة للستثمار – الهيئة 

العامة للتامينات الجتماعية – سوق المال – شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء – الشركة المصرية لنقل 

الكهرباء – وزارة الكهرباء ( للسيد الستاذ / خالد محمد امام خليل عضو مجلس الدارة مجتمعا مع السيد / سامى 

احمد عبد القادر متولى العضو المنتدب 3- يفوض السيد / خالد محمد امام خليل عضو مجلس الدارة او سامى 

احمد عبد القادر العضو المنتدب منفردين في التوقيع حتى عشرون الف جنيه مصرى لغير 4- التوقيع على كافة 

التعاملت اما جميع البنوك وكافة العمليات المصرية بما فيها التوقيع على الشيكات والتحويلت حتى اربعة مليين 

جنيه مصرى او ما يعادلها بالعملة الجنبية للسيد / خالد محمد امام خليل عضو مجلس الدارة مجتمعا مع السيد / 

سامى احمد عبد القادر متولى العضو المنتدب او من يفوضوهم .5- التوقيع على كافة التعاملت امام جميع البنوك 

وكافة العمليات المصرفية بما فيها التوقيع على الشيكات والتحويلت بدون حد اقصى للسيد المهندس / سامى احمد 

عبد القادر متولى العضو المنتدب او السيد / خالد محمد امام خليل عضو مجلس الدارة ايهما مجتمعا مع السيدة / 

باكينام محمد الهامى كفافى عضو مجلس الدارة.6- التوقيع على التحويلت بين حسابات الشركة داخل البنك 

الواحد وبين البنوك المختلفة وكذلك ربد الودائع وفكها وتحديد مدتها او شراء اذون الخزانة بدون حد اقصي وكذلك 

التوقيع على كافة مراسلت الشركة ) تفويض للغير – طلب شيكات – طلب شهادة ارصدة بنكية لكل من السيد /

خالد محمد امام خليل عضو مجلس الدارة او السيد / سامى احمد عبد القادر متولى العضو المنتدب 7- التوقيع 

على عقود الشراء والبيع او التصرف في جميع الصول من عقارات او منقولت بعد موافقة مجلس الدارة للسيد / 

خالد محمد امام خليل عضو مجلس الدارة او السيد المهندس / سامى احمد عبد القادر متولى العضو المنتدب . 8- 

الموافقة على ابرام كافة عقود القروض والتمويل و الرهون بكافة انواعها وكذلك رهن كافة المقومات المادية 

والمعنوية للشركة لجميع فروعها و رهن اصول الشركة العقارية للسيد / خالد محمد امام خليل عضو مجلس 

الدارة مجتمعا مع السيد / سامى احمد عبد القادر متولى العضو المنتدب لهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر . 9- تفويض السيد المهندس / سامى احمد عبد القادر مجتمعا مع السيد الستاذ / خالد محمد امام خليل بالتوقيع 

على عقود بيع السيارات امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكذلك امام ادارات المرور واتخاذ كافة الجراءات 

اللزمة لبيع السيارات ولهما الحق في تفويض وتوكيل الغير في كل او بعض ماذكر

1227 - محمد على محمد لؤى عقاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61268   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2012 برقم ايداع   21699 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2012  بــ :  خروج من عضوية الشركة

1228 - هانىء مظلوم رياض زكرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61268   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2012 برقم ايداع   21699 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2012  بــ :  ويبقى المجلس قائما بأعماله 

لمده 3 سنوات

1229 - محمد عبد المنعم احمد عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61268   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2012 برقم ايداع   21699 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2012  بــ :  

1299 - عمر توفيق محمد الشيبانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2013 برقم ايداع   15185 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2013  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة 

الحالى بنفس التشكيل والصلحيات .

1424 - ايهاب انور عدلى باسيليوسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  

1425 - محمد ايهاب عبدالمجيد عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  

1426 - نسرين عبدالرحيم علم الدين محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  
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1427 - مصطفى احمد احمد صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  

1428 - عزت علء الدين عفيفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    2014-09-23 

برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  

1429 - مؤمن مجدى على ادريس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  

1430 - علء الدين عصام عبدالعزيز احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  

1449 - رؤوف كمال حنا غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73050   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2014 برقم ايداع   8578 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  استقالة
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1450 - سعد حبيب كامل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    73050   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2014 برقم ايداع   8578 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  مع منح الختصاصات 

والصلحيات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الدارة والعاملين بالشركة وذلك على النحو التالى:-للسيد الستاذ/ سعد 

حبيب كامل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ جورج لويس جرجس سعيد مدير التمويل "

مجتمعين" الصلحيات التالية:1-ان يكون لهم أوسع السلطات في التعامل باسم الشركة و ابرام كافة العقود و 

المعاملت المالية الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون لهم حق التوقيع مجتمعين امام كافة الجهات و البنوك و 

لهم في ذلك حق فتح الحسابات و اغلقها و توقيع الشيكات و الكمبيالت و تظهيرها و كافة المعاملت البنكية 2.

إبرام عقود القتراض المتوسطة الجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يرونها 

مناسبة لعمال الشركة3.إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات طويلة الجل والقصيرة الجل والتى تمنح للشركة في 

صورة اعتماد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لعمال الشركة4-

التصرف برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة, وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف فى أصول الشركة 

الثابت منها والمنقول لمصلحة أى من البنـوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو أى شركة من 

الشركات الشقيقة المذكورة في الفقرة"7" أدناه قد حصلت عليه من قروض متوسطة الجل و/أو اعتمادات جارى 

مدين لتمويل نشاطها , والتوقيع على عـقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 

والبنوك .  5.إبرام عقود فتح العتمـادات المستندية "استيراد" وكـذلك عقود إصـدار خطابات ضمان مع البنوك 

العاملة بمصر بالشروط والحـدود التى يرونها مناسبـة لعمال الشركة.6.التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق 

والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسـهيلت   الئتمانية التي تحصـل عليها الشـركة 

و/أو أى شركة من الشـركات الشقيقة الواردة فى البند "7" أدناه.7.إصدار كفالت تضامنية لصالح البنوك العاملة 

في مصر أو فى الخارج تضمن فيها الشركة وأى من  الشركات الشقيقة أو التابعة لها وهى على وجه التحديد:-  

1.شركة جى بى اوتو ش.م.م  2.شركة جى بى كابيتال للستثمارات المالية ش م م   3.شركة كابيتال للتوريق 

ش.م.م  •شركة مشروعي للتجارة ش.م.م   •شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر ش.م.م  •شركة رصيدي 

شركة رصيدي لحلول التحصيل ش.م.م  •شركة حال  للتمويل  للمدفوعات اللكترونية "رصيدى" ش.م.م  •

شركة درايف لتجارة السيارات ش. الستهلكى ش.م.م  •شركة جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم ش.م.م   •

م.م   •شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش.م.م  •شركة جى بى اوتو رينتال ترانسبورت 

ش.م.م   •شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "ائتمان" ش.م.م  •شركة ام ان تى تيك القابضة 

للستثمارات المالية ش.م.م  •شركة هرم للنقل والتجارة ش.م.م   •شركة آر. جى. إنفستمنت ش.م.م   •شركة جى 

بى بولو لتصنيع الحافلت ش.م.م   •الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلت التجارية " إيتامكو " ش.م.م  •

شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م  السكندرية  •الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور 

شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فبريكا"  شركة ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش.م.م   • مصر" ش.م.م  •

شركة بان أفريكان ايجيبت للزيوت "تحت التصفية" ش.م.م  •شركة جى بى للستيراد والتصدير ش. ش.م.م   •

شركة جى بى لوجيستيكس ش.م.م  •الشركة  شركة ريدى بارتس لقطع غيار السيارات ش.م.م  • م.م  •

الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكى" ش.م.م   •الشركة المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إياك" 

شركة توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش.م.م  •الشركة  ش.م.م   •شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش.م.م  •

الدولية لصناعة مكونات السيارات ش م م  •شركة جى بى أوتوموتيف لصناعة وتجارة السيارات ش.م.م  •شركة 

شركة غبور القلم لتجارة السيارات )جى كيو  المجموعة العالمية لتجارة السيارات )جى.كى. القاصد( -الردن  •

شركة غبور  – القلم( – الردن  •شركة جى بى علب  •شركة جى بى آر للخدمات  •شركة جى بى البستان  •

للتجارة العامة  •شركة ج. ب. ر. أوتو – الجزائر   •شركة جى بى جلوبال – لوكسمبرج  •شركة جى بى جلوبال 

شركة الخليج لتجارة السيارات   شركة سالكسيا – قبرص  • شركة جى بى فايننس - لوكسمبورج  • بى في   •

شركة جى بى كابيتال بى فى – هولندا  •شركة بى.بى.اى.ال ) •شركة إم أن تى انفستمنت BV – هولندا   •

شركة اس ام أي كريدت فاسيلتيس كومبانى  بى في   قبرص(  •جي بي ريل استيت مورجيدج فاينانس بي في  •

شركه جي بي للتأجير  شركه جي بي مايكرو كريدت بي في  •شركه جي بي للتأجير التمويلي بي في  • •

التشغيلي بي في  •شركه جي بي كونسيمر فاينانس بي في  ولسيادتهم "مجتمعين" الحق في توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما سبق - للسيد الستاذ/ سعد حبيب كامل  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ 

عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة "مجتمعين" الصلحيات التالية:   أ .تأسيس كافة أنواع الشركات 

داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت  أشخاص أو أموال وتعديلها وتقديم الطلبات واستيفاء 
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المستندات واستلمها كما لهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أمام الشهر العقارى والسجل 

التجارى والهـيئة العـامة للستثمار وإنشاء فـروع ومـكاتب تمثيل  لتلك الشركات بداخل وخارج جمهورية مصر 

العربية , ولهم في ذلك التعامل مع جميع الجهات التى يستتبع التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات 

المختلفة .  ب .إتخاذ القرارات الستثمارية الخاصة بالستثمار فى شركات أو شراء الستثمارات أو بيعها.   وللسيد 

الستاذ/ سعد حبيب كامل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو 

مجلس الدارة والسيد الستاذ/ نادر رءوف كمال حنا غبور عضو مجلس الدارة حق التوقيع على كافة العقود 

بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والراضى وخلفه الواقعة ضمن أصول الشركة , ولهم الحق في توكيل 

أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق .

1451 - عباس حسن عباس السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73050   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2014 برقم ايداع   8578 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  

1452 - روكو  لويجى بوبيكو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    294350   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-1996 برقم ايداع   3415 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2014  بــ :  ممثل عن شركة ايني 

انترناشونال بي . في - بدل من السيد / جيوزيبى توشكا

1453 - هانى محمود احمد ابو المجد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    78048   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2014 برقم ايداع   28175 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2014  بــ :  للفروع
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413 - طارق حمدي عفيفي عبد الدايم  مدير   المقيد برقم قيد    8351   وتم ايداعه بتاريخ    2002-03-25 

برقم ايداع   1444 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2002  بــ :  تنفيذي -  يختص المدير التنفيذى السيد / طارق 

حمدى عفيفى عبد الديم 27310190101976 دون غيره من المديرين والموظفين الوارد أسمائهم بالفرة أول  

وثانيا  بالماده الثانية عشر بتمثيل الشركة أمام: كافة الجهات الحكومية وهيئة الدواء المصرية وهيئة الرقابة على 

م البطاقة التصديرية وكافة العمال الخاصة بالشركة  الصادرات والواردات بما فيها البطاقة الستيرادية أيضا

المتعلقة بمصلحة الجمارك وموانىء جمهورية مصر العربية من تسليم وإستلم الشحنات المقيدة بإسم الشركة تحت 

مسئوليته منفردا .  ثانيا : يتولى المدير إدارة الشركة وتمثيلها في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع 

السلطات والصلحيات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة للجمعية العامة . 

ثالثا : تكون الصلحيات والسلطات الممنوحة لمدير والموظفين التنفيذين الشركة ومن له حق التوقيع نيابة عن 

الشركة على النحو المبين فيما بعد : يكون من سلطات وصلحيات المديرين والموظفين التنفيذين الواردة أسماؤهم 

أدناه القيام بالتصرفات التالية و ذلك على أن يكون التوقيع مشتركا  لى من الوارد أسمائهم في المجموعة )أ( مع 

أي من الوارد أسمائهم في المجموعة )ب(: المجموعة )أ( 1. شامل توفيق سليمان أباظة 26404098800079 - 

2. أحمد مدحت أبو الفتوح. 27103112101719 -  3. أحمد طلعت يوسف .27508155101111 - 4. 

طارق محمود حمدى حسين الجريسي .24611010101034  المجموعة )ب( 1. محمد سعيد بهى 

.26901280100418  2. مدحت محمود عبد المنعم محمد .27012250104154 .3 - عمرو شمس الدين 

حسين الجندى. 26808220104511 -  4. أحمد عبد الحكيم أحمد عبدا . 26711050100491  أ- فتح 

وتحويل وتشغيل الحسابات المصرفية باسم الشركة لدى أي مصرف محليا  كان أو أجنبيا  وبمختلف العملت في 

جمهورية مصر العربية. ب- القتراض من البنوك لمواجهة إلتزامات الشركة التجارية وإصدار الكفالت وفتح 

العتمادات المستندية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفي حدود خمسة وستون مليون جنيه مصري أو ما يعادلها 

بالدولر المريكي وتقديم الضمانات الى تتطلبها البنوك للحصول على هذه القروض والتوقيع على كافة المستندات 

التي يتطلبها البنك في سبيل الحصول على القروض . ج- الحصول على تسهيلت الئتمانية والقروض وإصدار 

الكفالت المصرفية المتعلقة بها. د- بيع السيارات المملوكة للشركة وتوقيع عقود البيع النهائية الخاصة بهذه 

السيارات والتوقيع أمام مكتب الشهر العقارى وأمام إدارة المرور المختصة فيما يتعلق ببيعها ونقل ملكيتها للغير 

وكذلك التوقيع أمام مكتب الشهر العقارى المختصة وأية جهة أخرى يتطلب المثول أمامها النهاء إجراءات بيع 

السيارات, وكذلك لهم الحق في تفويض الغير بتجديد تراخيص السيارات المملوكة للشركة. هـ- التوقيع على كافة 

العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات الخاصة والفراد 

ويكون لهم كذلك حق التوقيع على العقود والتفاقيات التي تبرمها الشركة مع الغير خارج جمهورية مصر العربية, 

وتوكيل المحامين في مباشرة القضايا المرفوعة من الشركة وعلى الشركة والقرار بالتصالح والتنازل والبراء. 

و- فيما يتعلق ببيع ورهن موجودات الشركة وأصولها وشركاتها وتجديد المكافأت والمعاشات للعاملين بالشركة أو 

الصرف فيما يتجاوز الميزانية التقديرية المصدقة والمعتمدة من المدير خاصه بتعيين المديرين الحصول على 

الموافقة الكتابية المسبقة من الشركاء .

414 - سلمى ابراهيم احمد الزواوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    268550   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-1991 برقم ايداع   11668 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2002  بــ :  

415 - ماجريت جوزفين خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    268550   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-1991 برقم ايداع   11668 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2002  بــ :  استقالة

416 - محمد  احمد عبداللطيف اللبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8928   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2002 برقم ايداع   4021 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2002  بــ :  عن صندوق الزماله للعاملين 

ببنك مصر-  بدل  من الستاذ/ هاني احمد مجدى محمد السمرة- تفويض رئيس مجلس الدارة بإنهاء كافة إجراءات 

تراخيص سيارات الشركة وإستخراج شهادات البيانات والمخالفات واستلم الرخص واللوحات وذلك أمام كافة 

وحدات المرور على مستوى جمهورية مصر العربية والبيع والشراء وتوكيل الغير - يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على 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 و العضو المنتدب منفردا  التوقيع على عقود التعديل أمام مصلحة الشهر العقاري 

والتعديل بالشركة في السجل التجاري - تجديد مدة مجلس الدارة من تاريخ 15 /5 /2022
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417 - شريف  حمدي مليجى داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8928   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2002 برقم ايداع   4021 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2002  بــ :  عن بنك مصر-  بدل  من 

الستاذ/ صبرى محمد احمد-

418 - طارق مصطفى عبد السلم سلمة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8619   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2002 برقم ايداع   2491 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2002  بــ :  

425 - سامر سعدالدين عبدا سلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل عن رواسي للستثمار 

العقاري - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اخرى - تعديل  سلطات و صلحيات التوقيع مجلس الدارة 

, بحيث تصبح كالتي - منح الستاذ/ سامر سعدالدين عبدا سلم - رئيس مجلس الدارة-  ممثل عن رواسي 

للستثمار العقاري الصلحيات التية : الحق فى التوقيع و التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والعمال والخاص بكافة اشكالهم والسحب واليداع وفتح الحسابات 

البنكية,وله – منفردا - الحق فى الدعوه للجمعيات العمومية  وله على الدارة والتوقيع منفردا وتمثيل الشركة أمام 

جميع )الجهات الحكومية وغير الحكومية( وله حق التعامل مع البنوك والقتراض منها وفتح التسهيلت النتمائيه 

بضمان اصول الشركه ورهن أصول الشركة وله حق الشراء والبيع للنفس وللغير لكافة أصول الشركة والتنازل 

للنفس وللغير عن كافه اصول الشركه وله حق البيع والتنازل واليجار وكافه التصرفات الخري الناقلة والمفيده 

للملكيه للنفس وللغير وذلك السيارات والمعدات واللت والراضي والمصانع والعقارات )الوحدات السكنية 

والتجارية والدارية والخدمية والمخازن والبادرومات والجراحات والسطح وغيرهم( وله حق التوقيع علي جميع 

عقود البيع والشراء البتدائيه والنهائيه وعقود التمويل العقاري والتصديق والتوثيق والتسجيل والتمثيل امام مصلحة 

الشهر العقاري ومكتب المساحه وتقديم وتوقيع اقرار أول تعامل والتقديم والتوقيع على اللتماسات والقرارات 

وتمثيل الشركه امام الجهات القضائية والمحاكم وله الحق في القرار بالتصالح في جميع القضايا التي ترفع من أو 

علي الشركه وله الحق في التصالح في مخالفات البناء وتمثيل الشركه امام جميع اجهزه المدن الجديده وهيئه 

المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة السكان والحياء كما له الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  , 

وقد تم منح السيد المهندس / عماد الدين عبدا اسماعيل النطار – العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي – 

الصلحيات التية : تمثيل الشركة امام القضاء والتوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها امام الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والجهات التنفيذية والمؤسسات والوزارات والهيئات والحياء والجهزة الدارية والتوقيع امام البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وتحويل واصدار خطابات المرتبات والتوقيع علي الشيكات فى حدود )خمسة مليين 

جنيها مصريا فقط لغير( منفردا أو اكثر )خمسة مليين جنيها مصريا لغير( مجتمعا مع المدير المالي , وله 

الحق فى فتح الحسابات البنكية واصدار خطابات الضمان وله الحق فى التوقيع نيابة عن الشركة علي جميع عقود 

البيع والشراء البتدائية والنهائية وبيع الوحدات الدارية والفندقية وتقرير وشطب حق المتياز المقرر للشركة 

واليجار والتاجير التمويلي وذلك بالنسبة للعقارات بجميع انواعها وتمثيل الشركة فى جميع المزايدات والمناقصات 

وكذلك بيع و شراء السيارات  وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الدارية بجميع انواعها وكذلك له حق التوقيع علي 

عقود تعيين الموظفين والتوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها ومسئوليته عنها والحق فى أن يعين عدة مديرين 

أو وكلء مفوضين وذلك كله فى حدود الموازنه المعتمدة من مجلس الدارة وله الحق في تفويض الغير في كل او 

بعض ما سبق , وقد تم منح السادة اعضاء مجلس الدارة الصلحيات التية : وافقت الجمعية علي منح مجلس 

الدارة حق الحصول علي القتراض والتسهيلت الئتمانية والبنكية وتفويض من له حق التوقيع من اعضاء 

مجلس الدارة باجماع الحضور واعتماد ومتابعة الموازنة والخطة التنفيذية للشركة.

426 - سيف الدين سعد الدين عبدا سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1998 برقم ايداع   191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل عن شركة رواسى للستثمار 

العقارى

427 - محمد رامى عبدالفتاح عبدالقادر بيومى 

سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310754   وتم ايداعه بتاريخ    04-01-1998 برقم ايداع   

191 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2002  بــ :  ممثل  عن : شركة / رواسى للستثمار العقـارى

428 - هشام حسن يحي باناجه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8849   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2002 برقم ايداع   3652 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2002  بــ :  له منفردا الحق فى التوقيع على 

عقود البيع النهائية امام الشهر العقارى لكافة اراضى و عقارات الشركة واصول الشركة
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429 - وليد السيد احمد  محمد نور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8924   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2002 برقم ايداع   4006 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2002  بــ :  

430 - احمد السيد احمد محمد نور  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    8924   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-08-2002 برقم ايداع   4006 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2002  بــ :  

431 - هانى السيد احمد محمد نور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8924   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2002 برقم ايداع   4006 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2002  بــ :  

432 - سيد بدر ابواليزيد ابوالنجا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8924   وتم ايداعه بتاريخ    2002-08-21 

برقم ايداع   4006 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2002  بــ :  

728 - ايمن ابراهيم عثمان على  مدير   المقيد برقم قيد    25024   وتم ايداعه بتاريخ    05-06-2007 برقم 

ايداع   10717 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2007  بــ :  

834 - ايمان  محمد سمير محمد النصارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25004   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2007 برقم ايداع   10665 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  ممثل عن شركة سي اي 

كابيتال القابضة للستثمارات المالية بدل من السيد / تامر محمود على محمود

835 - صموئيل امير نصيف مينا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25004   وتم ايداعه بتاريخ    2007-06-04 

برقم ايداع   10665 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  

433 - محمد السيد احمد محمد نور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8924   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-08-2002 برقم ايداع   4006 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2002  بــ :  إعادة تشكيل مجلس 

إدارة الشركة  -  تحديد اختصاصات مجلس ادارة الشركة على النحو التالى :- يمتلك حق التوقيع عن الشركة على 

انفراد كل من رئيس مجلس الدارة واعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولهم 

الحق فى التوقيع امام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية والتعامل باسم الشركة مع المرور والجمارك وكافة 

الجهات الخاصة باصدار التراخيص اللزمة للشركة ولهم اوسع السلطات فى التعامل مع البنوك فى السحب 

واليداع والقتراض والرهن التجارى والرهن العقارى وعمل التسهيلت الئتمانية واصدار خطابات الضمان 

وفتح العتمادات المستندية وفتح الحسابات باسم الشركة وكافة الجراءات البنكية الخرى ولهم الحق فى بيع 

وشراء الراضى والصول والجهزة والمعدات الخرى وقبض ثمنها باسم الشركة ولهم الحق فى بيع وشراء 

السيارات والمركبات وكافة وسائل النقل الخرى وقبض ثمنها باسم الشركة ولهم الحق فى كل او بعض ما ذكر 

ولمجلس الدارة الحق فى تعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

مجتمعين مع السيد رئيس مجلس الدارة او احد العضاء المنتدبين .

434 - سركيس بارسيك واهام كزليان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8938   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-08-2002 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2002  بــ :  تفويض كل من السيد / 

سركيس بارسيك واهام كزليان رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب والسيد / وهرام روبين وهرام جفركيـان 

عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعين او منفردان في تمثيل الشركه والتوقيع نيابتا عنها أمام الجهات الحكوميه 

والرسميه والقضاء ووزاره السياحه ومصلحه الشركات والهيئه العامه لسوق المال والشهر العقاري والسجل 

التجاري ومصلحه الضرائب ووزاره القوي العامله والهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات ومصلحه 

الجمارك ولهم حق التوقيع علي الشيكات وابرام عقود البيع والشراء والتأجير والستئجار وعقود القروض والرهن 

من كافه البنوك ولهم حق شراء وبيع سيارات الشركه والهيئه القوميه للتأمينات الجتماعيه والحصول علي 

التسهيلت البنكيه وعموما تمثيل الشركه وحق التوقيع عنها امام الجهات الحكوميه والغير حكوميه وله حق توكيل 

أو تفويض الغير بكل أو بجزء من هذه الختصاصات - علما بان تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة 

عمل بحكم المادة 31 من نظام الشركة

435 - سركيس بارسيك واهام كزليان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8938   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-08-2002 برقم ايداع   4065 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2002  بــ :  تجديد تعيين مجلس 

الدارة الحالى بذات تشكيلة واختصاصاتة وصلحياتة لمدة اخرى

436 - هدير  محمود حسن ابراهيم  السيد  مدير   المقيد برقم قيد    9004   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2002 برقم ايداع   4379 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2002  بــ :  مبيعات

437 - سعيد  مصطفي سعيد  مصطفي  مدير   المقيد برقم قيد    9004   وتم ايداعه بتاريخ    2002-09-11 

برقم ايداع   4379 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2002  بــ :  مالي
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438 - احمد محمد  محمد عمر  مدير   المقيد برقم قيد    9004   وتم ايداعه بتاريخ    11-09-2002 برقم 

ايداع   4379 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2002  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير 

وللمديرون في هذا الصدد منفردين او مجتمعين اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل  باسمها وتمثيلها امام كافه 

الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة وللمدير السيد/ أحمد محمد محمد عمر  منفردا  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

الحسابات وصرف الشيكات  والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  تاسيس الشركات وتعديلها امام 

الشهر العقارى والهيئة العامة للستثمار والتوقيع على كافة العقود وله حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض 

ما ذكر وللمديران الستاذه/ هدير محمود حسن ابراهيم السيد مدير مبيعات   والستاذ/سعيد مصطفي سعيد 

مصطفي  مدير مالى مجتمعين حق التعامل مع البنوك نيابة عن الشركة من سحب وايداع لكافة المبالغ النقدية 

وصرف الشيكات ولهما مجتمعين حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

439 - عبدالعظيم محمد محمد ابراهيم العباسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39724   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-12-2002 برقم ايداع   3566 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2002  بــ :  الموافقة على تفويض 

السيد المهندس / عبد العال طلبة البنا و السيد المحاسب / محمد هللى مصطفى  فى التوقيع ) بتوقيعين مجتمعين (

على عقود الرهن و كفالة الغير بالنسبة للشركة المالية و الصناعية المصرية 0

440 - محمود محمد احمد سعيد ابو النجا  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    6964   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-12-2002 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2002  بــ :  

441 - مصطفى احمد سعيد مصطفى ابوالنجا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6964   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2002 برقم ايداع   1291 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2002  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

تالية وفقا للنظام الساسى للشركة والقوانين المنظمة

442 - كريم مدحت عواد مصطفى الشريف  مدير   المقيد برقم قيد    70990   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-1986 برقم ايداع   6332 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2002  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقاتها مع الغير ولهما منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   ويمثل المديران الشركة في علقاتها مع 

الغير ولهما منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن 

غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل مستخدمي الشركة ووكلئها وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل.   ولهما منفردان الحق فى شراء جميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض وابرام عقود القروض أيا كان نوعها مع البنوك والتوقيع على 

كافة المستندات المطلوبة والمرتبطة بها بما فى ذلك تقديم الضمانات عن طريق ترتيب رهن حيازى او رسمي او 

خلفه على أصول الشركة, وبيع المحلت التجارية والعقارات والسيارات والمعدات وخطوط النتاج وكذلك 

الشتراك في المؤسسات الخرى وذلك شريطة ان تكون هذه العمال باسم الشركة لتحقيق أغراضها ويجوز لهما 

منفردان تفويض الغير فى كل او بعض سلطاتهم.   ولهما الحق منفردين او مجتمعين فى التوقيع أمام البنوك من 

فتح وإغلق الحسابات البنكية وإبرام كافة المعاملت البنكية, وايضا  لهما الحق منفردين او مجتمعين فى القتراض 

وفى تفويض الغير فى كل او بعض مما سبق
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443 - فهد حسين شبكشى  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    9492   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2003 برقم ايداع   467 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2003  بــ :  يكون لمعالى الشيخ / فهد حسين 

على شبكشى رئيس مجلس الدارة )ذو خبره( والستاذ / هشام فاروق منصور على القبانى عضو مجلس الدارة 

المنتدب ممثل  عن شركة جولدن بيراميدز بلزا مجتمعين التوقيع نيابة عن الشركة امام البنوك والتوقيع على عقود 

القرض والرهن وخطابات الضمان والضمانة والتوقيع أمام كافة الجهات الرسمية والحكومية والتوقيع على عقود 

البيع والشراء وعقود تأسيس الشركات بأنواعها وعقود التعديل والتوقيع أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تنمية التجارة 

ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق واتحاد الصناعات المصرية والغرفة التجارية والسجل التجارى ومصلحة 

الضرائب المصرية ولهما فى ذلك تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر - يكون للستاذ/ هشام فاروق 

منصور على القبانى عضو مجلس الدارة المنتدب ممثل   عن شركة جولدن بيراميدز بلزا والستاذ/ طارق حلمي 

محمد ابراهيم طعيمه نائب عضو مجلس الدارة المنتدب للشئون المالية والدارية مجتمعين التوقيع نيابة عن 

الشركة امام البنوك والتوقيع على عقود القرض والرهن وخطابات الضمان والضمانة والتوقيع أمام كافة الجهات 

الرسمية والحكومية والتوقيع على عقود البيع والشراء وعقود تأسيس الشركات بأنواعها وعقود التعديل والتوقيع 

أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات ومركز تنمية التجارة ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق واتحاد الصناعات المصرية والغرفة التجارية 

والسجل التجارى ومصلحة الضرائب المصرية ولهما فى ذلك تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر  - 

يكون للستاذ/ أحمد محمد أحمد فهمي المدير التنفيذي وأ/ طارق حلمي محمد إبراهيم طعيمه نائب العضو المنتدب 

للشئون المالية والداريةالتوقيع امام البنوك مجتمعين - تحديد اختصاصات عضو مجلس الدارة المنتدب وافق 

المجلس على تحديد اختصاصات الستاذ/ هشام فاروق منصور على القبانى عضو مجلس إدارة منتدب ممثل  عن 

شركة جولدن بيراميدز بلزا وذلك له حق الشراف على أداء مدراء الشركة ومدراء الدارات ومدراء الفروع 

والشراف المباشر على أعمال الدارة المالية والموافقة على تعيينات الموظفين على درجة مدير ومساعد مدير 

وعمل التقارير الدورية والسنوية وتقديمها ومناقشتها مع مجلس الدارة وإعداد خطط العمل السنوية وخطط 

التسويق والشراف على تنفيذها من قبل العاملين وعمل التقييم الدوري لكامل الجهاز التنفيذي والداري وإقتراح 

مكافأت النتداب أو التكليف أو الداء والترقية وكذلك تمثيل الشركة في الشركات الشقيقة ودراسة الستثمارات 

الجديدة للشركة, وله حق التنسيق مع المستشار القانوني ومكتب المحاسب القانوني للشركة

444 - ياسر على زينهم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9517   وتم ايداعه بتاريخ    04-02-2003 برقم 

ايداع   586 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2003  بــ :  مسئول للفرع

445 - عبدا ذكرى محمود محمد عبداللطيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9517   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2003 برقم ايداع   586 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2003  بــ :  ومسئول للفرع

446 - اسامه منير ابراهيم احمد عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9517   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2003 برقم ايداع   586 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2003  بــ :  ومسئول للفرع

452 - احمد محمد احمد شفيق ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    541   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-1995 برقم ايداع   344 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2003  بــ :  إعادة تشكيل مجلس 

الدارة وتحديد الصلحيات - لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / احمد محمد احمد شفيق منفردا الحق 

في التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها وله الحق في التعامل باسم الشركة وكل اغراضها امام الجهات 

الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام والخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وغلق حسابات وله حق الفراج عن رأس المال واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي او وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وله حق التوقيع على عقود البيع والرهن والقتراض 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذا 

التعاملت البنكية وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . اعطاء السيد رئيس مجلس الداره حق 

الغاء كافه التوكيلت وحق فسخ كافه العقود وحق التوقيع امام الشهر العقارى والتوثيق .
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453 - وائل احمد برهان الدين اسماعيل جب ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    541   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-1995 برقم ايداع   344 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2003  بــ :  

454 - علء  احمد  برهان  الدين  اسماعيل جب ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    541   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-1995 برقم ايداع   344 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2003  بــ :  

455 - هالة سيد عبد الخالق ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    541   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-1995 برقم ايداع   344 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2003  بــ :  

456 - طونى سليمان فريجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152179   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2003 برقم ايداع   2920 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2003  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية مع بقاء الختصاصات كما هى بدون تعديل

460 - محمد شعبان محمد عبد العاطى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9905   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2003 برقم ايداع   2616 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2003  بــ :  تفويض السادة / رئيس مجلس 

الدارة و المدير العام مجتمعين في التعاقد نيابة عن الشركة في المشاريع المعتمدة من قبل مجلس الدارة فيما يزيد 

عن 2 مليون جنية _ للمدير العام التعاقد نيابة عن الشركة في المشاريع المعتمدة من قبل مجلس الدارة حتى2 

مليون جنية وكافة عقود توريد منتجات التجزئة و كافة عقود عملء مبيعات التجارية- وللمدير العام صلحية 

اعتماد سداد كافة فواتير مشتريات ومشاريع الشركة-  وللمدير العام صلحية اعتماد سجل الرواتب لدفعها مباشرة 

من قبل بنوك التعامل-  وللمدير العام تفويض بعض من سلطاتة لمديري الدارات و نائب المدير المالي في اعتماد 

فواتير المشتريات ومشاريع الشركة بعد إعتماد مجلس الدارة للحدود القصوي لهذا التفويض - تفويض السادة/ 

رئيس مجلس الدارة و المدير العام و المدير المالي و نائب المدير المالي مجتمعين في التوقيع على الشيكات التي 

تزيد قيمة كل منهما عن 2 مليون جنية أو ما يعادله بالعملت الجنبية.  _ تفويض السادة / المدير العام والمدير 

المالي و نائب المدير المالي مجتمعين في التوقيع على الشيكات التي تساوي او تقل قيمة كل منها عن 2 مليون 

جنية أو ما يعادلها بالعملت الجنبية.

461 - محمد شعبان محمد عبد العاطى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9905   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2003 برقم ايداع   2616 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2003  بــ :  تفويض السادة/ رئيس مجلس 

الدارة و المدير العام مجمعين كتوقيع رئيسي مع كل من :  1 – السيد / المدير المالي أو رئيس الحسابات العامة.  

2- السيد / نائب المدير المالي أو مدير مبيعات وقود الطائرات.  وذلك على الشيكات والمعاملت المصرفية التي 

تزيد قيمتها عن خمسة مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية.   تفويض السيد / المدير العام كتوقيع 

رئيسي مع كل من :  1 – السيد / المدير المالي أو مدير المداد و التموين.   2 – السيد / نائب المدير المالي أو 

مدير منتجات متاجر التجزئة.  وذلك على الشيكات والمعاملت المصرفية التي تساوي أو تقل قيمتها عن خمسة 

مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية.   تفويض السيد / المدير العام كتوقيع رئيسي مع كل من :  

1- السيد / المدير المالي أو مدير الموارد البشرية.  2- السيد / نائب المدير المالي أو رئيس الحسابات العامة.  

وذلك على المرتبات والمكافات والمنح والرباح الموزعة والمعتمدة للعاملين وأعضاء مجلس الدارة   أو 

المساهمين مهما بلغت قيمتها سواء بالعملة المحلية أو العملت الجنبية.

1496 - معاذ صلح الدين عبد العزيز الهللى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80064   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-02-2015 برقم ايداع   3441 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  

1497 - عادل  احمد محمد زيدان  هلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80064   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2015 برقم ايداع   3441 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  
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457 - محسن محمد السيد عطيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9776   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-04-2003 برقم ايداع   1896 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2003  بــ :  تحديد صلحيات 

مجلس الداره على النحو التالى :  يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء ولدى الغير منفردا  تكون 

صلحيات التوقيع المنفرد للسيد المهندس/ محسن محمد السيد عطية رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

والستاذة / عايدة محسن محمد السيد عضو مجلس الدارة والستاذة/ علياء محسن محمد السيد عضو مجلس 

الدارة - منفردين او مجتمعين - الحق في إدارة الشركة وتمثيلها والتعامل بإسمها أمام جميع الجهات الحكومية 

والرسمية والوزارات وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة 

العامه للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة السجل التجاري ومصلحة الشهر العقاري 

ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة العامه للتنمية الصناعية ووزارة المجتمعات العمرانية 

ووزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النقل والغرف التجارية والشركات وشركات قطاع العمال 

العام وإبرام وتوقيع جميع العقود الصادرة بإسم ولصالح الشركة والتي تتعلق بنشاط الشركة وتمثيل الشركة 

والتوقيع نيابة عنها والتوقيع أمام كافة الجهات التي تتعلق بترخيص أنشطة الشركة وتسجيل السماء والعلمات 

التجارية أمام الشهر العقاري والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود التعديل والندماج والتقسيم وتغيير الشكل 

القانوني والتوقيع على كافة العقود أمام مصلحة السجل التجاري والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية والحق في رفع ومباشرة جميع القضايا التي ترفع من الشركة أو عليها 

والحضور أمام جميع المحاكم وفي التصالح والتنازل والتخالص والبراء والقرار والنكار أمام المحاكم وهيئات 

التحكيم والنيابات ورد القضاه وأعضاء النيابة العامة والمحكمين والخبراء ومباشرة جميع أنواع إجراءات التقاضي 

والحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات و فتح وغلق الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

باسم الشركة وضمن اغراضها وحق قبض و دفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها 

وحق التنازل عن رخصه التشغيل والسجل الصناعى امام الشهر العقارى او اى من الجهات الحكوميه المعنيه 

وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن والكفاله والحق فى التوقيع على عقود البيع والرهن والقرض 

والكفاله لصالح البنوك وحق القتراض من البنوك ولهم حق توكيل البنوك فى البيع والرهن لصالح النفس واليجار 

باسم الشركة ولصالحها, والتوقيع علي الشهادات البنكية الخاصة بزيادة واستكمال راس المال والفراج عنها 

والتوقيع على الشيكات والسحب من كافة البنوك والمصارف والتوقيع على عقود بيع السيارات والتوقيع أمام 

مكاتب المرور والتوقيع على عقود التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي والتمويل العقاري ولهم حق تفويض أو 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

458 - ميشيل جوستى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5112   وتم ايداعه بتاريخ    2003-05-05 

برقم ايداع   530 تم التأشير فى تاريخ 05-05-2003  بــ :  يحق للسيد / جمال بشير اسحق - نائب رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب, والسيد جورج فيليب فايز - العضو المنتدب منفردين او مجتمعين في التوقيع علي 

عقود القتراض والرهن لصالح النفس او الغير وان يكون لهما حق توكيل البنوك او الغير في كل او بعض ما 

ذكر, مع ابقاء جميع صلحيات واختصاصات جميع أعضاء مجلس الدارة المنتخب كما هي وذلك وفقا للجمعيه 

العامه العاديه للشركة المنعقدة في 20/ 07/ 2022

459 - بشار اكرم الصفدي  مدير   المقيد برقم قيد    9857   وتم ايداعه بتاريخ    25-05-2003 برقم ايداع   

2344 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2003  بــ :  للمدير السيد/ بشار اكرم الصفدى حق التوقيع فى اى غرض 

ضمن اغراضها او التعامل مع البنوك والهيئات المالية فى عمليه السحب واليداع فى كافه المبالغ والتوقيع على 

الشيكات وله الحق ايضا فى القتراض والرهن بأسم الشركه والتصرف فى اى اصل من اصول الشركه الثابته 

والمنقوله سواء بالشراء او بالبيع والتعاقد مع الغير سواء فى جمهورية مصر العربية او خارجها ولهما حق اجراء 

كافة العقود وتوقيعها الداخله ضمن غرض الشركه ونشاطها وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

836 - اشرف على شلقامى خليفه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25004   وتم ايداعه بتاريخ    2007-06-04 

برقم ايداع   10665 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  

837 - نرمين اسحق فهيم رزق ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25004   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2007 برقم ايداع   10665 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  
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838 - احمد محمد سامي بيومي اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25004   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2007 برقم ايداع   10665 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  

839 - كيرلس عادل قديس جندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25004   وتم ايداعه بتاريخ    2007-06-04 

برقم ايداع   10665 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  

840 - اسماء عبد الرحمن محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    25004   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2007 برقم ايداع   10665 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2008  بــ :  

462 - محمود سعيد عبدالفتاح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    1613   وتم ايداعه بتاريخ    2003-06-16 

برقم ايداع   216 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2003  بــ :  كون حق الداره والتوقيع والمسؤليه امام الجهات 

الرسميه للشريك محمود سعيد عبد الفتاح منفردا او مجتمعا مع الشريكان الخرين مع احقيته اى المدير التنفيذي 

المسؤل)محمود سعيد عبد الفتاح في مقابل شهري نظير الداره والتفرغ يتفق علي قيمته بين الشركاء بالضافه الي 

%5? من صافي الرباح سنويا علي ان يكون المهندس محمود سعيد عبد الفتاح هو المدير التنفيذي والتسويقي 

والمالي للشركه ول يجوز له بيع او ايجار الصول الثابته للشركه ( مثل المباني ) بدون موافقه كل الشركاء ولكن 

يجوز له بيع وشراء الصول المتحركه كالسيارات والمعدات الثقيله بدون موافقه باقي الشركاء كما ان للمهندس 

محمود سعيد عبد الفتاح وايضا جيبي جوزيف وجيفي جوزيف مجتمعين او منفردين حق الرهن والقتراض من 

البنوك لتمويل اغراض الشركه التجاريه علي ال يمتد الرهن والقتراض والتصرف في اصول الشركه الي المباني 

والنشاءات المقامه علي موقع الشركه بالمنطقه الحره بالسكندريه ويكون التصرف في أصول الشركه بما ل 

يخالف نص الماده ?? من لئحه نظام اداره المناطق الحره رقم 139 لسنه 2019

463 - لبيب صبحى لبيب حنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2003 برقم ايداع   661 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2003  بــ :  ممثل لشركه سامكريت للستثمار 

الهندسي - تجديد مدة عضوية مجلس الدارة لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات

464 - امال عبد ا حسينن عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40391   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2003 برقم ايداع   1387 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2003  بــ :  

465 - محمود فؤاد عبد الحليم الجابرى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40391   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-08-2003 برقم ايداع   1387 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2003  بــ :  

466 - مصطفى فؤاد عبدالحليم بدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40391   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2003 برقم ايداع   1387 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2003  بــ :  

467 - فؤاد عبدالحليم بدوى جابرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    40391   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-08-2003 برقم ايداع   1387 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2003  بــ :  - الموافقة بالجماع 

على مد مدة مجلس الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات .

468 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10373   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2003 برقم ايداع   5995 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2003  بــ :  للفروع

469 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10373   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2003 برقم ايداع   5995 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2003  بــ :  للفرع الكائن بصيدلية د/ عصام 

عبداللطيف الجديدة والكائنة في 21شارع ماهر كفر عقدة – الربعين – محافظة السويس والفرع الكائن بصيدلية / 

السلم والكائنة في 364شارع الجيش – محافظة السويس والفرع الكائن بصيدلية / كريم والكائنة في 51شارع 

شبين الكوم – السماعيلية ثان – محافظة السماعيلية - للفرع الكائن بصيدلية /النيل والكائنة في محل رقم 1 

عمارة 1475المنطقة الثالثة – الشيخ زايد – محافظة السماعيلية و للفرع الكائن بصيدلية / على عاطف والكائنة 

في عقار 2 عطفة شحته )102 شارع سكة الحديد سابقا ( أمام نادى الشجرة – السماعيلية ثان – محافظة 

السماعيلية و للفرع الكائن بصيدلية / اشرف عاطف والكائنة في شارع المعاهدة – مركز القنطرة غرب  – 

محافظة السماعيلية بدل من الدكتور / اسلم ابراهيم السيد ابراهيم سعد رقم قومى 28503151502176

Page 973 of 1616 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

470 - ياسر مصطفى عصام عوض ا مصطفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

10376   وتم ايداعه بتاريخ    07-10-2003 برقم ايداع   6032 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2003  بــ :  

تحديد مدة المجلس  ثلث سنوات تبدا من تاريخ انعقاد الجمعية العادية - ويمثل رئيس مجلس الدارة الشركة امام 

القضاء وامام الغير – ويكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع منفردا لدى البنوك والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق  الحسابات لدى البنوك والتعامل معها فى الرهن والقتراض واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية 

والقطاعين العام والخاص والتوقيع على عقود الشركات والتوقيع امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة السجل التجارى والغرف التجارية والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب العامة وضرائب المبيعات وهيئة التامينات 

الجتماعية والجمارك  واى جهة ادارية اخرى ايا كانت حكومية او غير حكومية والرهن والبيع لصول الشركة 

الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والغراض الخاصه بالشركة وكل ذلك 

بإسم الشركة ولصالحها وكذلك له الحق فى توكيل أو تفويض النفس أو الغير فى كل أو بعض ما ذكر

471 - ايمان صلح عبدالحميد الطحاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10376   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2003 برقم ايداع   6032 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2003  بــ :  

472 - نورا ياسر مصطفى عصام عوض ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10376   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-10-2003 برقم ايداع   6032 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2003  بــ :  

473 - محمد ياسر مصطفى عصام عوض ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10376   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-10-2003 برقم ايداع   6032 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2003  بــ :  

474 - ايمن مصطفي عصام عوض ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10376   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2003 برقم ايداع   6032 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2003  بــ :  

475 - يسرى السيد عبد العال قطب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5503   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-10-2003 برقم ايداع   1284 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2003  بــ :  تجديد تعيين اعضاء 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات

476 - رافت صبرى شفيق مساك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10413   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-10-2003 برقم ايداع   6231 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2003  بــ :  - يكون حق الدارة 

والتوقيع لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الستاذ/ رافت صبرى شفيق  )منفردأ( أمام الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع 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 غرضها وكذلك حق التوقيع على 

عقود الشراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحاتها وكذلك حق 

التوقيع على عقود القرض و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها و الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

477 - لورانس  عبدالقدوس مترى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    10413   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2003 برقم ايداع   6231 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2003  بــ :  

478 - بيير رافت صبرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10413   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2003 برقم ايداع   6231 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2003  بــ :  

479 - كريستين رافت صبري شفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10413   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2003 برقم ايداع   6231 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2003  بــ :  

480 - تامر تادرس يوسف جرجس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10453   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-10-2003 برقم ايداع   6478 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2003  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة الحالى لمدة اخرى بنفس السلطات والصلحيات مع مراعاه تجديد مدة مجلس الدارة

481 - هشام فاروق عبد الحميد عليوه  مدير عام   المقيد برقم قيد    10453   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2003 برقم ايداع   6478 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2003  بــ :  
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482 - لونه صبري المالكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10483   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2003 برقم ايداع   6575 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2003  بــ :  بدل من السيد / شرين محمد 

احمد عباس راغب

483 - فاسيليوس كار داريس  Kardaris Vasileios  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4428   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-04-2003 برقم ايداع   234 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  ممثل عن شركة 

إيه أل سي هولدينج 8 ليمتد )الماراتية(

484 - عضو مجلس إدارة ممثل  عن شركة إيه أل سي هولدينج 8 ليمتد )الماراتية( )لم يتم تحديدة بعد( يتم 

تحديده بقرار من مجلس الدارة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2003 برقم ايداع   234 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  

485 - أولف هوفمان Olaf Hoffmann  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4428   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2003 برقم ايداع   234 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  ممثل عن شركة إيه أل سي 

هولدينج 8 ليمتد )الماراتية( - ومنح وإحالة السلطات السابق منحها الى السيد/ لويس ميجل أراوز كونسبسيون 

Luis Miguel Arauz Concepcion )منفردا ( بالسجل التجاري الى كل  من السيد/ فاسيليوس كارداريس 

Luis Miguel Arauz  والسيد/ لويس ميجل أراوز كونسبسيون KARDARIS VASILEIOS

Concepcion )مجتمعان( مع البقاء على كافة السلطات والصلحيات الواردة بالسجل التجاري كما هي بدون 

تعديل فيما عدا ما ذكر

486 - فلوريان بنديكيت اميريللر Florian  Benedikt Amereller  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم 

قيد    4428   وتم ايداعه بتاريخ    01-04-2003 برقم ايداع   234 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ 

:  ممثل  عن شركة إيه أل سي هولدينج 8 ليمتد )الماراتية(

487 - توماس لوثر هوث THOMAS LOTHAR HUTH  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4428   

وتم ايداعه بتاريخ    01-04-2003 برقم ايداع   234 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  ممثل عن 

شركة إيه أل سي هولدينج 8 ليمتد )الماراتية(

488 - الستاذ كارل فراينزل  Karl Fraenzel  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4428   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-04-2003 برقم ايداع   234 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  ممثل عن شركة إيه أل 

سي هولدينج 8 ليمتد )الماراتية(

489 - لويس ميجل أراوز كونسبسيون Luis Miguel Arauz Concepcion  عضو مجلس ادارة   المقيد 

برقم قيد    4428   وتم ايداعه بتاريخ    01-04-2003 برقم ايداع   234 تم التأشير فى تاريخ 2003-12-23  

بــ :  ممثل عن شركة إيه أل سي هولدينج 8 ليمتد )الماراتية(

490 - حسام الدين عبده طه محمد طه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-12-2003 برقم ايداع   7421 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  

491 - كريم ممدوح محمد محمد سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2003 برقم ايداع   7421 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  بدلمن الستاذ / شريف احمد 

على - فرع الصحراوى

492 - عماد اسماعيل عزمى حسن صبحى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2003 برقم ايداع   7421 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  بدلمن الستاذ / حسام الدين 

عبده طه محمد - فرع الماظة

493 - محمد عبدا محمد احمد نوفل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2003 برقم ايداع   7421 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  بدلمن الستاذ / محمود عبدا 

اسماعيل - فرع العبور

494 - محمد عبدالوهاب عبدالحميد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2003 برقم ايداع   7421 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  بدلمن الستاذ / محمد 

عبدالعزيز احمد حسنى - فرع المعادى

495 - هالة مسعد ابو المكارم الزغل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2003 برقم ايداع   7421 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  
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496 - عبير زياد فايز المصرى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2003 برقم ايداع   7421 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  

497 - عمر محمد اشرف مسعد ابو المكارم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2003 برقم ايداع   7421 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  

498 - ريم محمد اشرف مسعد ابو المكارم الزغل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-12-2003 برقم ايداع   7421 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2003  بــ :  الموافقة بالجماع على 

تجديد مدة مجلس الدارة لنتهاء المدة السابقة لمدة مماثلة.

1518 - عطا ا محمد كامل خليفة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    54148   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2011 برقم ايداع   18126 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2015  بــ :  تعديل صفة الستاذ / عطا ا 

محمد كامل خليفة ـ من عضو مجلس ادارة ليصبح عضو منتدب

1519 - عمرو  محمد  عبد النبي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    81465   وتم ايداعه بتاريخ    2015-03-30 

برقم ايداع   9050 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2015  بــ :  بدل  من السيده / ناني محمود ابراهيم -

1520 - سامح عصام عبد المقصود يوسف سالم  تحميل   المقيد برقم قيد    81465   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2015 برقم ايداع   9050 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2015  بــ :  نائب مدير الفرع - قسم 

العطارين - استقالة

512 - محمد احمد فتحى حسن قنديل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    837   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-1996 برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2004  بــ :  رئيس تنفيذى - إضافة صلحيات 

التوقيع التالية امام البنوك والغير, وذلك على النحو التالي: كما يكون لي فرد من المجموعة )ب( مجتمعا  مع أي 

فرد من المجموعة )أ) أو لي فرد من المجموعة )ج( مجتمعا  مع أي فرد من المجموعة )أ(, الحق في التعامل مع 

البنوك وكذلك ابرام والتوقيع باسم الشركة على عقود التسهيلت الئتمانية والعتمادات المستندية واستصدار 

خطابات الضمان والتوقيع على جميع المستندات والنماذج والطلبات المتعلقة بمنح التسهيلت البنكية - دون حد 

Bayerische Motoren Werke  أقصي- الخاصة بشراء السيارات وقطع الغيار بكافة اشكالها من شركة

AG )بي ام دبليو( أو من أي من شركاتها التابعة سواء كانت تامة الصنع أو لزمة لخط تجميع السيارات أو 

مراكز الصيانة وسداد وتحويل المبالغ المتفق عليها مع شركة Bayerische Motoren Werke AG )بي ام 

دبليو(. إضافة حق صلحيات التوقيع امام كافة ادارات المرور والجهات الدارية ذات الصلة: 1- للسيد/ محمد 

احمد فتحي حسن قتديل )منفردا ( - الحق في تمثيل الشركة امام كافة إدارات المرور, وكذلك التوقيع نيابة باسم 

الشركة على كافة أنواع خطابات المرور, وكذلك امام جميع الجهات الدارية ذات الصلة. 2- للسيد/ تامر احمد 

محمد احمد أو السيد/ ممدوح أحمد محمد الطروش أو السيد/ أحمد انس على هلول )لي اثنين مجتمعين( - الحق 

في تمثيل الشركة امام كافة إدارات المرور, وكذلك التوقيع نيابة باسم الشركة على كافة أنواع خطابات المرور, 

وكذلك امام جميع الجهات الدارية ذات الصلة ويصبحون مسئولين مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا 

للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. إضافة حق صلحيات التوقيع على عقود الفنادق وشركات 

السياحة للستاذة / داليا عاصم محمد عبد العظيم شهاب )منفردا ( - الحق في تمثيل الشركة في التوقيع على العقود 

التي سيتم ابرامها مع الفنادق وشركات السياحة ) بخصوص إقامة ونقل موظفي الشركة ( داخل جمهورية مصر 

العربية, وتصبح مسؤولة مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية. إضافة حق صلحيات التوقيع بالمصنع  للسيد/ محمد زكريا إبراهيم محمد الشريف )منفردا ( - الحق في 

تمثيل الشركة في التوقيع على اعتماد جميع المستندات والعقود للجهات الحكومية فيما يخص مصنع الشركة وكذلك 

الحق )منفردا ( في تمثيل الشركة امام جهاز حماية المستهلك فيما يخص جميع السيارات التي يتم إنتاجها من مصنع 

الشركة الكائن بالقطعة رقم )1/10( المنطقة الصناعية الرابعة - مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة, 

ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. 

إضافة السيد/ عمرو صافي عنتر وهبة ضبيش - عضو مجلس الدارة إلى المجموعة )ب( بصلحيات التوقيع امام 

البنوك والغير, لتصبح المجموعة )ب( بعد التعديل على النحو التالي: -السيد/ إبراهيم جمعة سالم حسن - نائب 

رئيس مجلس الدارة -السيد/ عمرو صافي عنتر وهبة ضبيش - عضو مجلس الدارة -السيد/ عصام الدين إبراهيم 

جمعة سالم - عضو مجلس الدارة
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513 - محمد عادل محمد كامل حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    837   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-1996 برقم ايداع   617 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2004  بــ :  لفرع )القبارى( مركز خدمة و 

صيانة للسيارات الكائن: بالقباري السريع - بعد الموقف الجديد- امام وحدة مرور الجرة - القباري- قسم مينا 

البصل- السكندرية بدل من السيد/ شريف حسين عباس عبدالمجيد , ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام 

الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

514 - سيف الدين عبد السلم هيكل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16232   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-02-2004 برقم ايداع   248 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2004  بــ :  اعتماد توقيع السيد / 

سيف عبدالسلم هيكل رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب على حسابات الشركة لدى البنوك و بدون حد اقصى 

كما له حق القتراض و الرهن بكافة انواعه للنفس او للغير كما له حق التوقيع على كافة العقود البتدائية و النهائية 

لصول الشركة و التوقيع على عقد بيع السيارات و المعدات المملوكة للشركة للنفس او للغير و قبض الثمن و 

التصديق عليها و توثيقها امام مكاتب الشهر العقارى و المساحة و بوجه عام كافة العقود الداخلة ضمن غرض 

الشركة و له تفويض النفس او الغير فى كل او بعض ما ذكر.

724 - محمد فارس محمد عبد المنعم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24632   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-05-2007 برقم ايداع   9369 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة جديدة ) 3 سنوات (

725 - هانى محمد سيد عبد الرحيم فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24632   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2007 برقم ايداع   9369 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  

726 - محمد بن سعيد بن مفلح اليامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24632   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2007 برقم ايداع   9369 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  

727 - حسام محمود ناصف عباس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    24998   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-06-2007 برقم ايداع   10608 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2007  بــ :  للشئون الطبية - 

تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات تبدأ من 4 / 12 / 2022 وتنتهى فى 3 / 12 / 2025

515 - طارق محمد شريف محمد اميرالناظر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5728   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2004 برقم ايداع   141 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2004  بــ :  تفويض كل من الستاذ / طارق 

محمد شريف محمد امير الناظر رئيس مجلس الدارة  و الستاذ /  باسل اسامة عبدالرؤوف مشهور العضو 

المنتدب و الستاذ / سامح محمد انور عصمت السادات عضو  مجلس ادارة  فى الصلحيات التيه :-   حق 

التوقيع  على كافة المعاملت البنكية وفتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات وتشغيل الحسابات باسم 

الشركة لدى البنوك والسحب واليداع وكافة العمليات المصرفية  وحق التوقيع على كافة معاملت الشركة 

وتعهداتها وعلى عقود اليجار والخدمات وحق تعيين المديرين والوكلء والمستخدمين وتحديد رواتبهم وعزلهم ,  

و كذلك فى تقديم و تعديل الطلبات و التنازل عنها  و تقديم اللتماسات و العتراضات لمكاتب و مأموريات الشهر 

العقارى و سداد الرسوم و استردادها و فى تسليم و استلم المستندات واستخراج الوراق والمستندات وكشف 

التحديد المساحي والعقود لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق واستلمها  والتوقيع عليها و التعامل مع الجهات 

الحكومية و الغير حكومية و الوزارات و الواحدات المحلية و اجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية و 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز تنمية 6 اكتوبر بكافة ادارته مجتمعين او منفردين و لهم الحق فى تفويض 

او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .  ويكون لعضوين من العضاء السابق ذكرهم  مجتمعين حق التوقيع 

على عقود بيع السهم والصول للنفس والغير وعلى عقود الكفالة والكفالة للنفس او الغير والرهن للنفس او الغير 

واصدار التوكيلت ذات الصلة للبنوك وكذلك في التوقيع على عقود القتراض والتمويل البنكي

516 - احمد سعد عبد الفتاح اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158301   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2004 برقم ايداع   2649 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2004  بــ :  

517 - عماد  درى عبد  الدايم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5377   وتم ايداعه بتاريخ    2004-05-30 

برقم ايداع   708 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2004  بــ :  تعديل الجنسية من سوري الي مصري

518 - عبد الباسط  درى  عبد الدايم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    5377   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2004 برقم ايداع   708 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2004  بــ :  تعديل الجنسية من سوري الي 

مصري - مجتمعين او منفردين
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519 - محمد  مصطفي محمد السيد القبطري  مدير   المقيد برقم قيد    11346   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2004 برقم ايداع   3080 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2004  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة -

520 - طارق ابوالمعاطي محمد ابوالمعاطي عمر  مدير   المقيد برقم قيد    11346   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2004 برقم ايداع   3080 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2004  بــ :  

521 - شريف محمد الصادق نوير  مدير   المقيد برقم قيد    11346   وتم ايداعه بتاريخ    2004-06-07 

برقم ايداع   3080 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2004  بــ :  

522 - ماتيا كامبا ناتى Mattia Campanati  مدير   المقيد برقم قيد    48379   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2004 برقم ايداع   2965 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2004  بــ :  عام للفرع ووكيل للفرع بدل من 

Marco Rotondi المدير السابق السيد / ماركو روتوندى

523 - عبد المحسن عبد المنعم براده  مصفى   المقيد برقم قيد    160403   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2004 برقم ايداع   7570 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2004  بــ :  يكون للمصفي كافه الصلحيات 

في تمثيل الشركه والتوقيع عنها  امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والهيئات العامه والمصالح الحكوميه 

والغير وله تحصيل مستحقات الشركه وبيع الصول أيا كانت ثابته او منقوله بما في ذلك اليخت السفاري ) ريف 

ماستر ( والتوقيع على عقود البيع امام كافه الجهات بما في ذلك الشهر العقارى وهيئه النقل البحري ووزاره 

السياحه وايا جهات اخرى يستلزم التوقيع امامها لتمام بيع اليخت السفاري "ريف ماستر " وعليه سداد المديونيات 

والحسابات الدائنه للساده المساهمين وغيرهم وانهاء خدمه العاملين مع مراعاه الولويه في صرف حقوقهم  

وللمصفي الحق في توكيل الغير في كل او بعض ماسبق  وتوكيل المحامين والمحاسبين .

524 - هند اسماعيل زعل بن  جارى  آل على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11480   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-06-2004 برقم ايداع   4766 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2004  بــ :  ممثل لشركة المارات 

للخدمات المالية دبى

525 - روهيت مالهوترا Rohit Malhotra  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11480   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-06-2004 برقم ايداع   4766 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2004  بــ :  ممثل لشركة نتورك 

انترناشيونال مصر ش.م.م.

526 - رضا محمد عبدالمنعم هلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11480   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2004 برقم ايداع   4766 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2004  بــ :  منتدب - ممثل  لشركة نتورك 

إنترناشيونال دبى . وذلك بدل من السيد / هانى فكرى عوض سعيد
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527 - عمرو عبد اللطيف محمود قاسم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11480   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2004 برقم ايداع   4766 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2004  بــ :  - ممثل  لشركة نتورك 

إنترناشيونال مصر ش.م.م بدل من السيد / ناندان مير - مد مدة مجلس الدارة لينتهي في 31 /12 /2024 

الموافقة على تعديل صلحيات التوقيع والدارة بالشركة لتصبح على النحو التالي: بالنسبة للسيد/ رئيس مجلس 

إدارة الشركة, السيد/ عمرو عبد اللطيف محمود قاسم –يشمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام الشركة وامام 

القضاء, وله التفاوض والتوقيع على عقود اليجار سواء كمؤجر أو مستأجر نيابة عن الشركة وفتح وغلق 

الحسابات البنكية في كافة البنوك وذلك نيابة عن الشركة. بالنسبة للسيد/ روهيت مالهوترا )عضو مجلس الدارة( 

1-التوقيع نيابة عن الشركة على جميع القرارات الضريبية المطلوبة لي ضرائب محلية أو إقليمية, فضل  عن 

التقييمات والتسويات, وكذلك التوقيع نيابة عن الشركة على أي نموذج مالي.2-إعداد مسودة الميزانية وحساب 

الرباح والخسائر وتوزيع الرباح وفق ا للنظام الساسي للشركة وضمن حدودها القانونية, وتقديم كافة هذه 

المستندات إلى مجلس الدارة لتقديمها في وقت لحق إلى الجمعية العامة للمساهمين. 3-توقيع وإدارة جميع 

المراسلت وتوقيع جميع الفواتير المستحقة الدفع من قابمل الشركة, وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض سلطاته .4 -فتح وغلق الحسابات البنكية في كافة البنوك وذلك نيابة عن الشركة. بالنسبة الستاذة/ هند 

إسماعيل زعل بن جاري آل علي )عضو مجلس الدارة(: 1- تعيين وفصل موظفي الشركة وتحديد رواتبهم 

والشراف والرقابة على عملهم, بما في ذلك التوقيع على عروض وعقود العمل وخطابات التعيين وخطابات 

النهاء وقبول الستقالت. 2-اعتماد وتسوية القساط الشهرية لشتراكات التأمينات الجتماعية وكذلك شهادات 

موظفي الشركة. 3-الموافقة على دفع الحوافز والبدلت والسشلف والموافقة على عطلت وإجازات الموظفين وأي 

نشاط آخر يتعلق بخدمات موظفي الشركة 4- التقدم بطلبات الحصول علي تأشيرات القامة وبطاقات العمل 

وتجديدها والغاؤها .5- التقدم بطلبات لتجديد تراخيص السيارات وشراء وبيع ورهن واستئجار السيارات واستلم 

مبالغ اليجار .6-تمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية بما فيها إدارات العمل والهجرة والجنسية والبلدية ودائرة 

التنمية القتصادية والجمارك والماء والكهرباء والبنوك, لتقديم ومتابعة أعمال الشركة بخصوص المسائل 

المعروضة على الجهات المذكورة ولها حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض سلطاتها. بالنسبة للسيد/ رضا 

محمد عبد المنعم هلل, بصفته عضو مجلس الدارة المنتدب: 1- إدارة جميع أعمال الشركة وأصولها وتمثيل 

الشركة أمام الغير, والمحاكم )شرط حصوله على موافقة عبر البريد اللكتروني من مسؤول المخاطر الجديد 

بمجموعة نت ويرك, والتفاوض وتوقيع عقود التأمين والتفاقيات وعقود اليجار سواء كان مؤجرا  أم مستأجرا  

والسياسات نيابة عن الشركة 2-  تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام السجل التجاري بما في ذلك تجديد السجل 

التجاري للشركة وكذلك أمام الشهر العقاري وأي سجل عام أو هيئة حكومية أخرى لطلب جميع المعلومات-مثل 

الشهادات. 3-توقيع عقود الخدمات الرئيسية وتعديلتها وبيانات العمال والمستندات والخطابات المتعلقة بإدارة 

الهجرة وإخطارات إنهاء الخدمة وكذلك إقرارات الستجابة لخطارات إنهاء الخدمة 4. إبلغ إدارة الشركة 

بصورة منتظمة عن وضع الشركة العملي- إعداد وتقديم- في بداية كل سنة مالية- ميزانية السنة السابقة وخطة 

مجلس الدارة للموافقة عليها, التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات القامة وبطاقات العمل وتجديدها وإلغاؤها.5-

التقدم بطلبات لتجديد تراخيص السيارات وشراء وبيع ورهن واستئجار السيارات واستلم مبالغ اليجار, تمثيل 

الشركة أمام الجهات الرسمية بما فيها إدارات العمل والهجرة والجنسية والبلدية ودائرة التنمية القتصادية 

والجمارك والماء والكهرباء والبنوك لتقديم ومتابعة أعمال الشركة بخصوص المسائل المعروضة على الجهات 

المذكورة وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض سلطاته 6- توقيع وإدارة جميع المراسلت وتوقيع 

جميع الفواتير المستحقة الدفع من قابمل الشركة -وله الحق في تفويض الغير في البند رقم 2 من سلطاته المذكورة 

أعله 7-فتح وغلق الحسابات البنكية في كافة البنوك وذلك نيابة عن الشركة. الموافقة على قيام السادة المفوضين 

بالتوقيع التالي بيانهم بالتوقيع على حسابات الشركة امام البنوك, وفقا  للحدود المالية المنصوص عليها في 

المجموعات المشار إليها أدناه, وتفويض السيد/ رضا محمد عبد المنعم هلل والسيد/ عمرو عبد اللطيف محمود 

قاسم )مجتمعين( بالتوقيع امام البنوك لعادة تفعيل الحسابات الراكدة الخاصة بالشركة, تفويض السادة التالي بيانهم 

من أعضاء مجلس إدارة وغيرهم من العاملين بالشركة وذلك للتوقيع امام البنوك نيابة عن الشركة, وذلك طبقا  

للجدول المرفق ادناه: بيان بالمفوضين بالتوقيع أمام البنوك: المجموعة 1( عمرو عبد اللطيف محمود قاسم )رئيس 

مجلس الدارة( -2( روهيت مالهوترا Rohit Malhotra )عضو مجلس الدارة( -3( هند اسماعيل زعل بن 

جاري آل علي )عضو مجلس الدارة( - طارق يحيي محمد )من غير أعضاء مجلس إدارة( - المجموعة الثانية: - 

باسم جميل رمزي توفيق )من غير أعضاء مجلس الدارة( - هاني فوزي بخيت ناصر )رئيس قسم التكنولوجيا( - 
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حسن حسين حسن علي )من غير أعضاء مجلس الدارة( - أيمن محمود محمد )المدير المالي( - المجموعة الثالثة: 

- عمرو محمد عبد الفتاح يوسف الشعبيني )نائب رئيس قسم نظم المعلومات الدارية ودعم العملء( - محمد أحمد 

حافظ علي جامع )رئيس قسم دعم النظمة عبر النترنت( - مايكل وهيب عدلى معوض )رئيس قسم أمن 

المعلومات( - المجموعة الرابعة: - وليد محمد حسين صالح )رئيس عمليات الموارد البشرية( - ناهل أحمد عبد 

الرحيم عبد البر )مدير إدارة التخطيط والتحليل المالي(  - علي محمد علء الدين عبد العليم )مساعد المسئول عن 

أعمال أفريقيا( - معتز أحمد معوض على )مدير أول الضرائب( يجوز لي شخصين مفوضين بالتوقيع من 

المجموعة 1 - التوقيع علي كافة المعاملت التي تتجاوز 1.500.000 جنيه مصري ويجوز لي شخصين 

مفوضين بالتوقيع من المجموعة 2 التوقيع على كافة المعاملت التي تتجاوز 500000 جنيه مصري والتي تقل او 

تساوي 1500000 جنيه مصري, ويجوز لي مفوض بالتوقيع من المجموعة 2 - وأي شخص من المجموعة 3 

بالتوقيع على كافة المعاملت التي تتجاوز 100000 جنيه مصري والتي تقل او تساوي 500000 جنيه مصري, 

ويجوز لي شخص مفوض بالتوقيع من المجموعة 3 - وأي شخص من المجموعة 4 - التوقيع علي المعاملت 

التي تساوي او تقل عن 100000 جنيه مصري, مع تفعيل المدفوعات اللكترونية.تمثيل الشركة امام القضاء 

لرئيس مجلس للدارة فقط .

1542 - مروة سعيد فتحى بخيت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82369   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2015 برقم ايداع   12176 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

لدورة جديدة تستمر لمدة ثلث سنوات .

1543 - محمد امين موسي عبد المنعم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82369   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2015 برقم ايداع   12176 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2015  بــ :  استقالة

1544 - هشام  رشوان محمد بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82369   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2015 برقم ايداع   12176 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2015  بــ :  بدل من السيد/ محمد امين 

موسى عبد المنعم

1694 - صدقى سالم على اللقانى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    92834   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2016 برقم ايداع   13172 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2016  بــ :  

  - 1810

 

احمد الطاهرى موسى بدر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    99540   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-30 

برقم ايداع   37702 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2016  بــ :  

1903 - هدير جمال محمد فتح ا السعودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85786   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2015 برقم ايداع   24306 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2017  بــ :  

1904 - زينب جمال محمد فتح ا السعودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85786   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-08-2015 برقم ايداع   24306 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2017  بــ :  

1905 - رحمه جمال محمد فتح ا السعودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85786   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-08-2015 برقم ايداع   24306 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2017  بــ :  

1906 - جورج كيرلس لمعى حكيم شنودة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    85786   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-08-2015 برقم ايداع   24306 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2017  بــ :  استقاله مجلس 

الدارة الحالى وتعيين مجلس ادارة جديد
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528 - وائل صلح الدين محمد صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11504   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-07-2004 برقم ايداع   4952 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2004  بــ :  - لكل  من السيد 

/ وائل صلح الدين محمد - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ ضياء صلح الدين محمد صالح - 

نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيدة/ عنايات ابراهيم محمد ابراهيم عضو مجلس الدارة والسيد/ 

ابراهيم صلح الدين محمد صالح عضو مجلس الدارة التوقيع عن الشركة امام جميع البنوك والجهات الحكومية 

منفردين وغير الحكومة وأمام مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الجمارك والسجل التجاري ومصلحة الضرائب 

بكافة انواعها وقطاع العمال العامة والخاصة وكذلك لهم حق التوقيع عن الشركة في الشراء والبيع للنفس وللغير 

والرهن واليجار والستئجار للنفس وللغير  باسم الشركة كما لهم حق التوقيع علي جميع انواع المعاملت المالية 

والتسهيلت الئتمانية وخطابات الضمان وخطابات العتمادات المستندية كمالهم الحق في توكيل الغير والبنوك في 

كل او بعض ما ذكر, وللسيد/ وائل صلح الدين محمد - رئيس مجلس الدارة منفردا  الحق فى التصالح والتنازل 

عن القضايا . والتوقيع عن الشركة امام جميع المحاكم بجميع انواعها وامام القضاء .

529 - حمود بن محمد بن ناصر الصالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    161021   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2004 برقم ايداع   8939 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2004  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 3

سنوات

530 - تيسيرسعد احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11739   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2004 برقم ايداع   6002 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2004  بــ :  

531 - سعد احمد سليمان احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11739   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-08-2004 برقم ايداع   6002 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2004  بــ :  استقالة

532 - محمد سعد أحمد سليمان عصر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11739   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-08-2004 برقم ايداع   6002 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2004  بــ :  -  تجديد مدة 

مجلس الدارة . يكون حق الدارة و التوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية لكل من السيد / محمد سعد احمد 

سليمان  ) رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب(  والسيدة/ هاجر سعد احمد سليمان والسيدة/ تيسير سعد احمد 

سليمان والسيدة/ الشيماء سعد احمد سليمان والسيدة/ لمياء سعد احمد سليمان والسيدة/ اسماء سعد احمد سليمان ) 

اعضاء مجلس الدارة (ولهم الحق )مجتمعين فقط( في تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

داخل ج.م.ع او خارجها وامام جميع المحاكم والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وامام الهيئة العامه للستثمار والمناطق الحرة  والهيئة العامه للتنمية 

السياحية  ووزارة البترول والهيئة العامه للبترول والشهر العقارى والسجل التجارى ومصلحة الضرائب والقوى 

العامله وهيئة التأمينات الجتماعية وأمام الهيئة العامه للرقابه على الصادرات والواردات  وفي التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من ايداع وفتح الحسابات واصدار خطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وابرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك في التوقيع على 

الشيكات والسحب من البنوك والتوقيع على عقود الشراء واليجار للغير ولمجلس الدارة بالكامل  ) مجتمعين فقط 

( في التوقيع على عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها الثابتة والمنقوله) بعد صدور قرار الجمعية العامه 

بالموافقة على الببع( وكذلك  حق القتراض والرهن  ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر . 

علما بان تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة منفردا .

533 - هاجر سعد احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11739   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2004 برقم ايداع   6002 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2004  بــ :  

534 - الشيماء سعد احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11739   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2004 برقم ايداع   6002 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2004  بــ :  

535 - لمياء سعد احمد سليمان احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11739   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2004 برقم ايداع   6002 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2004  بــ :  

536 - صبحية خالد عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11739   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2004 برقم ايداع   6002 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2004  بــ :  

537 - اسماء  سعد احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11739   وتم ايداعه بتاريخ    

22-08-2004 برقم ايداع   6002 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2004  بــ :  
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538 - عاطف عازم عزيز بسخرون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11868   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2004 برقم ايداع   8560 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2004  بــ :  استقالة

539 - عماد عازم عزيز بسخرون  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11868   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2004 برقم ايداع   8560 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2004  بــ :  استقالة

540 - عزيز عازم عزيز بسخرون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11868   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2004 برقم ايداع   8560 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2004  بــ :  استقالة

541 - فادى عازم عزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11868   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2004 برقم ايداع   8560 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2004  بــ :  استقالة

1912 - مروه  نبيل  احمد  فهمي عبد المقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105285   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2017 برقم ايداع   16370 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  

1913 - محمود محمد محمد عبد السلم خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105285   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2017 برقم ايداع   16370 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  استقالة

1914 - نجلء فتحى عثمان محمد عليوه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    105285   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2017 برقم ايداع   16370 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  

1960 - هدى عبدالمنعم احمد البارودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107053   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2017 برقم ايداع   22808 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2017  بــ :  

1961 - محمد عبد المنعم احمد احمد البارودى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    107053   

وتم ايداعه بتاريخ    28-06-2017 برقم ايداع   22808 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2017  بــ :  تجديد 

الثقة بمجلس الدارة الحالى للشركة

1962 - على عبد السميع ابراهيم سالم  مدير   المقيد برقم قيد    70600   وتم ايداعه بتاريخ    2013-12-24 

برقم ايداع   27967 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2017  بــ :  انتاج مسئول عن شركه خير مصر --- استقالة

542 - فاتن فوزى على مرعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11868   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2004 برقم ايداع   8560 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2004  بــ :  - يكون حق إدارة الشركة 

والتوقيع عنها للسيدة / فاتن فوزى على مرعى منفردة ولها الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , ولها الحق 

منفردة في التعامل مع البنوك والمصارف الحالية والمستقبلية وفتح الحسابات والسحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان , ولها الحق منفردة في القتراض من البنوك والرهن وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف بإسم الشركة ولصالحها , وكذلك لها الحق منفردة في التوقيع على عقود 

الشراء والبيع  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها , ولها الحق منفردة 

في تعيين وعزل مشستخدمي الشركة ووكلئها وتحديد مرتباتهم وأجورهم , ولها الحق منفردة في قبض ودفع كافة 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة وتقع ضمن أغراضها سواء بالنقد أو بالجل , ولها الحق منفردة في تمثيل الشركة 

والتوقيع عنها أمام هيئة النقل العام ومشروع شركات النقل الجماعي للركاب بالقاهرة والمدن العمرانية الجديدة 

وأمام كافة إدارات المرور والتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب  , ولها حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر .

543 - ساندى محسن محمد بهى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11868   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2004 برقم ايداع   8560 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2004  بــ :  

544 - هايدى محمد عبدالحميد  احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11868   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2004 برقم ايداع   8560 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2004  بــ :  

545 - ماتيا كامبا ناتى Mattia Campanati  مدير   المقيد برقم قيد    49106   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2004 برقم ايداع   5035 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2004  بــ :  عام للفرع ووكيل للفرع بدل من 

Marco Rotondi المدير السابق السيد / ماركو روتوندى

546 - مهند زاهد استانبولى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5778   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2004 برقم ايداع   1569 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2004  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الى مدة 

اخرى ثلث سنوات فقط
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547 - مى هانرى شاشاتى May Chachti  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21834   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-10-2004 برقم ايداع   3060 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2004  بــ :  تعديل الجنسية من 

الجنسية السورية الى الجنسية الرمينية

548 - ايهاب محمد سمير الدفنار  مدير   المقيد برقم قيد    12132   وتم ايداعه بتاريخ    30-11-2004 برقم 

ايداع   9975 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2004  بــ :  عام - استقالة

549 - احمد محمد على البسيونى  مدير فنى   المقيد برقم قيد    12132   وتم ايداعه بتاريخ    2004-11-30 

برقم ايداع   9975 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2004  بــ :  

550 - محمد السيد عبد المعطي عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12160   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2004 برقم ايداع   10098 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2004  بــ :  ** ممثل عن شركة المصرية 

لخدمات ابراج التليفون المحمول .

551 - طارق السيد عفت عبد الرؤوف رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12160   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-12-2004 برقم ايداع   10098 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2004  بــ :  ** ممثل لشركة 

المصرية لخدمات ابراج التليفون المحمول .

552 - عماد عبد المجيد محمود السنباطي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    12160   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-12-2004 برقم ايداع   10098 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2004  بــ :  لغاء كافة 

سلطات التوقيع الواردة على السجل التجاري للشركة الخاصة بالسيد/ برونو ميتلينج والسيد/ أيمن أحمد عبد العزيز 

أحمد والسيد/ ناجي وليم عبدا جرجس.   وذلك مع إبقاء كافة سلطات التوقيع الخرى الواردة على السجل 

التجاري للشركة كما هي.

553 - مار سى أ جوس MARCIE ANN GOSS  مدير   المقيد برقم قيد    33370   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-1998 برقم ايداع   1736 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2004  بــ :  فرع- بدل من السيد/ مارس أبو 

جوس - أمريكي الجنسية وحذفه من السجل

2053 - جمال محمد عبده السيد حجاج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111152   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39773 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للخدمات البترولية - ابسكو

2054 - محمد محمود محمد بيضون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111152   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39773 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للخدمات البترولية - ابسكو

2055 - محمد محيى سليمان محمد القناوى  نائب   المقيد برقم قيد    111152   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39773 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  الرئيس التنفيذى للستكشاف - 

ممثل عن الشركة المصرية للخدمات البترولية – ابسكو - بدل  من السيد الجيولوجى / عادل احمد السيد سماحه

2056 - ذكاء معوض محمد المرسي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    111152   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-10-2017 برقم ايداع   39773 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  ممثل عن 

الشركة المصرية للخدمات البترولية - ابسكو

2057 - احمد شحاته احمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111152   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39773 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للخدمات البترولية - ابسكو

2058 - خليل ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    111333   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-10-2017 برقم ايداع   40191 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2017  بــ :  تجديد مده مجلس 

الداره

2059 - يوسف خليل ابراهيم خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111333   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2017 برقم ايداع   40191 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2017  بــ :  للوفاه

2060 - يوسف خليل ابراهيم خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111334   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2017 برقم ايداع   40192 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2017  بــ :  للوفاه
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2061 - خليل ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    111334   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-10-2017 برقم ايداع   40192 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2017  بــ :  تجديد مده مجلس 

الدارة

2118 - ايمن احمد بيومى مدكور  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    115320   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2018 برقم ايداع   1080 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2018  بــ :  

2119 - احمد يوسف عبدالحميد بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115320   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2018 برقم ايداع   1080 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2018  بــ :  

2230 - وليد سويلم عبدالجيد هيبه  مدير   المقيد برقم قيد    120800   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-08 

برقم ايداع   20698 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2018  بــ :  استقالة

2231 - وفاء هارون عبدالستار العدوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120828   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2018 برقم ايداع   20783 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2018  بــ :  

2232 - نوره عبدالمعبود رمضان منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120828   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-05-2018 برقم ايداع   20783 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2018  بــ :  

554 - ابو بكر ابراهيم ابراهيم عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    33370   وتم ايداعه بتاريخ    1998-04-05 

برقم ايداع   1736 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2004  بــ :  فرع-الشركة بدل  من السيد/ كريم دبوس وحذفه 

من السجل التجاري-  تعديل الصلحيات الممنوحة للمديرين ومساعدي المديرين لتصبح كالتي: للسيد/ بسام 

محمود خليل دبوس, والسيدة/ مارسي أ. جوسMARCIE ANN  GOSS, والسيد/ أبوبكر ابراهيم ابراهيم 

عثمان, مديري فرع الشركة, منفردين أو مجتمعين, الحق في الدارة بالنيابة عن الشركة وتنفيذ العمال الدارية 

والتجارية وكافة الصلحيات وإصدار القرارات وتوكيل الغير والمحامين وفتح وغلق الحسابات البنكية واليداع 

والسحب والتعامل مع جميع البنوك المصرفية وتوقيع الشيكات وإصدار شهادات الضمان والقيام بكافة العمليات 

ولمديري الفرع المعينين بهذا القرار وكافة المديرين  البنكية وتوقيع العقود والتفاقيات باسم الشركة  6-

الموجودين . منفردين أو مجتمعين - حق تمثيل فرع الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية, وعلي 

الخص أمام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق وأمام القضاء والغرف التجارية, وفي توكيل الغير في كل أو 

بعض اختصاصاتهم, ولهم حق التعامل مع الهيئة العامة للستثمار والسجل التجاري ومصلحة الجمارك ومصلحة 

الضرائب المصرية ووزارة التأمينات الجتماعية بجميع مكاتبها والهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول 

للسيد/ بسام محمود خليل دبوس صلحية التصرف في أصول فرع  وكافة الجهات الحكومية الخرى.   7-

الشركة وبيع السيارات ونقل ملكيتها والتنازل عنها لنفسه وللغير, وتوكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر.   8-

ولهم جميعا  الحق في التصالح والتنازل عن كافة الدعاوي المرفوعة من أو علي الشركة أيا  كان نوعها, وإقامة 

للسيد هيثم منصور خليل دبوس, والسيدة/ دينا سمير  الدعاوي القضائية الخاصة بالشركة وتوكيل المحامين.  9-

ذو الفقار, والسيدة/ هالة عبد العليم السعيد , مساعدي مدير فرع الشركة, منفردين أو مجتمعين, صلحيات تمثيل 

الشركة وفرعها أمام الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية, وذلك أمام كافة الجهات الدارية بما في ذلك 

وزارة القوي العاملة والجوازات ومصلحة الجمارك بجميع مكاتبها ومكاتب السجل التجاري والهيئة العامة 

للستثمار والمحاكم والغرف التجارية وجميع مأموريات الشهر العقاري والتوثيق والهيئة المصرية العامة للبترول 

ووزارة البترول, ولهم الحق في التوقيع أمام تلك الجهات على الطلبات والمستندات, ولهم الحق في تفويض أو 

للسيد/ هيثم منصور خليل دبوس- مساعد مدير فرع,  توكيل الغير والمحامين في كل أو بعض مما ذكر.  10-

والسيدة / دينا سمير ذو الفقار - مساعد مدير فرع, حق التعامل - مجتمعين او منفردين - امام جميع البنوك 

المصرفية وفتح وغلق الحسابات واليداع والسحب من جميع البنوك وتوقيع الشيكات وإصدار شهادات الضمان 

والقيام بكافة العمليات البنكية, والتسوية والتنازل عن المطالبات بكافة أنواعها من الشركة أو ضدها وإنهاء كافة 

المطالبات القانونية للشركة والقيام بتفويض المحامين

555 - هاله  عبد العليم  السعيد  مدير   المقيد برقم قيد    33370   وتم ايداعه بتاريخ    05-04-1998 برقم 

ايداع   1736 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2004  بــ :  مساعد فرع- مساعد مدير الفرع بدل  من السيد/ حسن 

عبد العزيز الرم لي وحذفه من السجل التجاري

556 - بسام محمود خليل دبوس  مدير   المقيد برقم قيد    33370   وتم ايداعه بتاريخ    05-04-1998 برقم 

ايداع   1736 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2004  بــ :  فرع-  بدل  من السيد/ باسم ام. دبوس ـ أمريكي 

الجنسية -مدير الفرع الحالي وحذفه من السجل التجاري
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557 - ابو بكر ابراهيم ابراهيم عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    294202   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-1996 برقم ايداع   2857 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2004  بــ :  لفرع الشركة - بدل من السيد / 

كريم دبوس وحذفه من السجل التجارى

558 - هاله  عبد العليم  السعيد  مساعد مدير فرع   المقيد برقم قيد    294202   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-1996 برقم ايداع   2857 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2004  بــ :  بدل من السيد / حسن عبدالعزيز 

الرملى وحذفة من السجل التجارى

559 - بسام محمود خليل دبوس  مدير   المقيد برقم قيد    294202   وتم ايداعه بتاريخ    1996-02-29 

برقم ايداع   2857 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2004  بــ :  لفرع - بدل من السيد / باسم ام دبوس -وحذفه من 

السجل التجارى

615 - احمد عادل على بدر الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    199393   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1979 برقم ايداع   15370 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2005  بــ :  ممثلعن شركة كير هيلث كير 

ال تي دي -  تعديل صلحيات التوقيع ليصبح الستاذ / اكرم محمد نبيل سعيد محمد جامع  من المجموعة الثانية  

بنفس الصلحيات بدلمن الستاذ / محمد عمر الفاروق محمد حسن - رقم قومى 27802168800275

616 - الستاذ صداق بندال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    199393   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1979 برقم ايداع   15370 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2005  بــ :  ممثلعن شركة كيرهيلث كير 

ال تي دي

617 - بدر بن محمد بن ابراهيم العاصم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    199393   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1979 برقم ايداع   15370 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2005  بــ :  ممثلعن شركة كيرهيلث كير 

ال تي دي

618 - سليمان محمد سليمان ابراهيم العصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    199393   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-1979 برقم ايداع   15370 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2005  بــ :  ممثلعن شركة 

كيرهيلث كير ال تي دي - استقالة

619 - محمود احمد شوقى المتينى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    199393   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-11-1979 برقم ايداع   15370 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2005  بــ :  مستقل

620 - عمر احمد عاطف قناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    199393   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1979 برقم ايداع   15370 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2005  بــ :  ممثلعن شركة كيرهيلث كير 

ال تي دي - استقالة

621 - منال حسين عبد الرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    199393   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-1979 برقم ايداع   15370 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2005  بــ :  استقالة
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560 - مار سى أ جوس MARCIE ANN GOSS  مدير   المقيد برقم قيد    294202   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-1996 برقم ايداع   2857 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2004  بــ :  للفرع - بدل من السيد / مارس 

ابو جوس / وحذفة من السجل - تعديل الصلحيات الممنوحة للمديرين ومساعدي المديرين لتصبح كالتي: للسيد/ 

بسام محمود خليل دبوس, والسيدة/ مارسي أ. جوسMARCIE ANN  GOSS, والسيد/ أبوبكر ابراهيم 

ابراهيم عثمان, مديري فرع الشركة, منفردين أو مجتمعين, الحق في الدارة بالنيابة عن الشركة وتنفيذ العمال 

الدارية والتجارية وكافة الصلحيات وإصدار القرارت وتوكيل الغير والمحامين وفتح وغلق الحسابات البنكية 

واليداع والسحب والتعامل مع جميع البنوك المصرفية وتوقيع الشيكات وإصدار شهادات الضمان والقيام بكافة 

ولمديري الفرع المعينين بهذا القرار وكافة المديرين  العمليات البنكية وتوقيع العقود والتفاقيات باسم الشركة  6-

الموجودين - منفردين أو مجتمعين - حق تمثيل فرع الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية, وعلي 

الخص أمام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق وأمام القضاء والغرف التجارية, وفي توكيل الغير في كل أو 

بعض إختصاصاتهم, ولهم حق التعامل مع الهيئة العامة للستثمار والسجل التجاري ومصلحة الجمارك ومصلحة 

الضرائب المصرية ووزارة التأمينات الجتماعية بجميع مكاتبها والهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول 

للسيد/ بسام محمود خليل دبوس صلحية التصرف في أصول فرع  وكافة الجهات الحكومية الخري.   7-

الشركة وبيع السيارات ونقل ملكيتها والتنازل عنها لنفسه وللغير, وتوكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر.   8-

ولهم جميعا  الحق في التصالح والتنازل عن كافة الدعاوي المرفوعة من أو علي الشركة أيا  كان نوعها, وإقامة 

للسيد هيثم منصور خليل دبوس, والسيدة/ دينا سمير ذو  الدعاوي القضائية الخاصة بالشركة وتوكيل المحامين  9-

الفقار, والسيدة/ هالة عبد العليم السعيد , مساعدي مدير فرع الشركة, منفردين أو مجتمعين, صلحيات تمثيل 

الشركة وفرعها أمام الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية, وذلك أمام كافة الجهات الدارية بما في ذلك 

وزارة القوي العاملة والجوازات ومصلحة الجمارك بجميع مكاتبها ومكاتب السجل التجاري والهيئة العامة 

للستثمار والمحاكم والغرف التجارية وجميع مأموريات الشهر العقاري والتوثيق والهيئة المصرية العامة للبترول 

ووزارة البترول, ولهم الحق في التوقيع أمام تلك الجهات علي الطلبات والمستندات, ولهم الحق في تفويض أو 

للسيد/ هيثم منصور خليل دبوس- مساعد مدير فرع,  توكيل الغير والمحامين في كل أو بعض مما ذکر  10-

والسيدة / دينا سمير ذو الفقار مساعد مدير فرع, حق التعامل - مجتمعين او منفردين - امام جميع البنوك 

المصرفية وفتح وغلق الحسابات واليداع والسحب من جميع البنوك وتوقيع الشيكات وإصدار شهادات الضمان 

والقيام بكافة العمليات البنكية, والتسوية والتنازل عن المطالبات بكافة أنواعها من الشركة أو ضدها وإنهاء كافة 

المطالبات القانونية للشركة والقيام بتفويض المحامين.

561 - وجدى محمد على السنباطى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    6377   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-01-2005 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2005  بــ :  

562 - وليد جلل عبد المقصود حسن الزوربة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6377   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-01-2005 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2005  بــ :  

563 - جلل عبدالمقصود حسن الزربه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6377   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2005 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2005  بــ :  

564 - جلل عبدالمقصود حسن الزربه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6377   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2005 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2005  بــ :  منح السيد الستاذ / رئيس مجلس 

الدارة - جلل عبد المقصود حسن على الزربة حق القتراض والتوقيع على عقود التأجير التمويلي وكافه 

القرارات والمستندات المتعلقه بها وله الحق في التوقيع على عقود البيع والتنازل للصول الثابتة والمنقوله وله 

الحق في توكيل النفس او الغير في كل او بعض ما سبق

565 - ايهاب جلل عبد المقصود على الزربة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6377   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-01-2005 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2005  بــ :  

566 - سيباستيان  جون  بييردانود  ممثل   المقيد برقم قيد    12387   وتم ايداعه بتاريخ    2005-01-17 

برقم ايداع   344 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2005  بــ :  عن شركة كوتكنا اس اية في مجلس ادارة شركة 

كوتكنا للفحص )مصر( ش.م.م.

567 - رومان  نيكولس  ادريان  بيتيت,  ممثل   المقيد برقم قيد    12387   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2005 برقم ايداع   344 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2005  بــ :  شركة كوتكنا انسبكشن اس ايه بدل 

من السيد السيد / جون فردريك توماس
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568 - شفيق الفريد شماس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12387   وتم ايداعه بتاريخ    

17-01-2005 برقم ايداع   344 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2005  بــ :  وافق مجلس الدارة ان يضاف الي 

صلحيات السيد / رئيس مجلس الدارة – ان يكون له حق ادارة الشركة والتوقيع نيابة عنها امام جميع الوزارات 

والهيئات والشركات والمصالح الحكومية والغير حكومية ايا كانت المعاملت امامها ومصلحة الضرائب ولجان 

الطعن والسجل التجاري والشهر العقاري وادارة النشر والتوقيع علي عقود التعديلت وعقود الشراء والبيع 

والتأجير واية عقود اخري وله منفردا  حق بيع وشراء السيارات والمنقولت والعقارات والتعامل مع جميع ادارات 

المرور وتجديد وترخيص

569 - ماجد فوزى  ملك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6085   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2004 برقم ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2005  بــ :  - يملك السيد المهندس / ماجد 

فوزى ملك رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة لدى المصارف والبنوك دون حدود 

مالية قصوى ويملك حق التوقيع عن الشركة لدى الجهات الحكومية والغير وفتح الحسابات لدى المصارف وتحديد 

من يملك حق التوقيع عن الشركة.  ويملك السيد المهندس/ ماجد فوزى ملك رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب حق التوقيع عن الشركة على عقود البيع البتدائية والنهائية وتمثيل الشركة أمام الغير ويكون له حق 

القتراض والرهن لدى المصارف والبنوك والتوقيع على كافة العقود اللزمة فى هذا الشأن وبدون حدود مالية 

قصوى وله حق التوقيع على الشيكات البنكية والسحب واليداع وفتح الحسابات لدى المصارف والبنوك بدون 

حدود مالية قصوى وحق القتراض من البنوك والرهن والتوقيع على عقود القرض والرهن والتوقيع عن الشركة 

أمام الجهات الحكومية والغير. وحق كفالة الشركات والغير والتوقيع على العقود المتعلقة بها أمام كافة البنوك .

570 - مجدي لبيب غالى يوسف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6163   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-02-2005 برقم ايداع   238 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2005  بــ :  علي ان تكون حقوق 

التوقيع موكولة للستاذ / مجدي لبيب غالي يوسف علي النحو التالي:تمثيل الشركة قانونا  في كافة تعاملتها مع 

الغير والتوقيع علي كافة التعاملت امام البنوك وله حق الصرف واليداع والتوقيع علي الشيكات وابرام عقود 

القرض والرهن واصدار بوالص التامين والتوقيع عليها وشراء اصول الشركة والسيارات وشراء  بنية للشركة وله 

كافة الصلحيات في ذلك والتوقيع علي الكفالة وكذلك له حق التوقيع علي كافة العقود والوكالت الملحقة بها 

وكذلك له الحق في ابرام عقود القرض والرهن والتوقيع عليها امام البنوك ومكاتب التوثيق وله حق اصدار بوالص 

التامين وتوكيل الغير في الرهن  او لصالح البنوك وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او جزء من 

الختصاصات .

571 - نبيل رفيق نصيف جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6163   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2005 برقم ايداع   238 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2005  بــ :  

572 - مني سمير يسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6163   وتم ايداعه بتاريخ    2005-02-11 

برقم ايداع   238 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2005  بــ :  

573 - عادل سميرعيد مريم يس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    6163   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2005 برقم ايداع   238 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2005  بــ :  استقالة

574 - طارق خليفة سيد خليفة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    366022   وتم ايداعه بتاريخ    2005-02-14 

برقم ايداع   2697 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2005  بــ :  

575 - هشام محمد عادل لطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6192   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2005 برقم ايداع   292 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2005  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات

576 - صفاء محمد ابراهيم القصراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12582   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2005 برقم ايداع   1069 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2005  بــ :  انتخاب وتعيين مجلس الدارة 

السابق وتجديد الثقة فية بكامل اعضائة وعلي نفس التشكيل والختصاصات
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577 - رامى احمد عادل محمد ابو النجا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    653   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1996 برقم ايداع   290 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2005  بــ :  وافق المجلس على تعيين السيد 

الستاذ/ رامى احمد ابو النجا ممثل  للمصرف العربي الدولي فى مجلس إدارة الشركة بدل من السيد الستاذ/ محمد 

كمال الدين بركات  , وتم دعوة سيادته وحضر الجلسة الحالية وتقدم المجلس بالشكر للسيد الستاذ/ محمد كمال 

الدين بركات عضو المجلس السابق على مجهوداته خلل فترة العضوية 0 - وافق المجلس على اعتماد توقيع السيد 

رئيس مجلس الدارة الستاذ عمرو الجارحى بدل من الستاذ محمد بركات و تعديل صلحيات من لهم حق التوقيع 

عن الشركة ليكون حق التوقيع عن الشركة مجتمعين لكل من الستاذ الدكتور / احمد زكى بدر العضو المنتدب مع 

اى من الستاذ / أشرف محمد إبراهيم مدير عام الشئون المالية أو الستاذ / أحمد أحمد عابد رئيس الحسابات وذلك 

في التعامل مع البنوك , ويكون حق التوقيع منفردين أو مجتمعين عن الشركة لكل من السيد الستاذ / عمرو على 

الجارحى و الستاذ الدكتور / احمد زكى بدر العضو المنتدب وذلك فى رهن  و القتراض باسم الشركة والرهن 

العقاري ومقوماتها المادية والتجارية والعقارية كلها أو بعضها وإبرام حوالت الحق  بكافة أنواعها والتوقيع علي 

جميع العقود والمستندات والنظمة الخاصة بكل ما سبق وذلك أمام الجهات الدارية والحكومية وغيرها كمصلحة 

الشهر العقاري ومصلحة الضرائب والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للستثمار وسجل 

المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلء التجاريين أو الوزارات وذلك بكافة التصرفات وتقديم الطلبات 

والتنازل عنها والتعامل مع البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار و المناطق 

الحرة والسجل التجاري 0

640 - محمد طارق محمد فريد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5252   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2003 برقم ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2005  بــ :  

641 - علء الدين محمد فريد حامد جوده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5252   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2003 برقم ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2005  بــ :  

642 - شادي طارق محمد فريد حامد جوده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5252   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2003 برقم ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2005  بــ :  

643 - رنا نادر محمد فريد حامد جوده  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5252   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2003 برقم ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2005  بــ :  

644 - رزق محمد احمد عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17198   وتم ايداعه بتاريخ    2005-12-21 

برقم ايداع   17635 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2005  بــ :  

645 - عزت محمد عزت محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17198   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2005 برقم ايداع   17635 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2005  بــ :  

578 - محمد فؤاد ابراهيم عبدالحافظ  مدير   المقيد برقم قيد    12785   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-13 

برقم ايداع   1816 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2005  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

مجتمع أو منفر في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  و للمدير السيد / محمد فؤاد ابراهيم عبدالحافظ منفردا  الحق 

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

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق في تعيين  و عزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل أو تفويض  الغير في كل او بعض ما ذكر وله  الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع  وفتح وغلق حسابات وكافة صـور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله حق تمثيل 

الشركه امام كافه الشهر العقاري بالهيئه العامه للستثمار واعتماد الدفاتر بكافه انواعه  له حق تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر

579 - محمود رماح عبدالعزيز دكروري  مدير   المقيد برقم قيد    12785   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2005 برقم ايداع   1816 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2005  بــ :  أستقاله
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580 - رمضان محمد فريد عبد الجليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12837   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2005 برقم ايداع   1000068 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2005  بــ :  

581 - صالح محمد احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12841   وتم ايداعه بتاريخ    2005-03-16 

برقم ايداع   2013 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2005  بــ :  

582 - جوهانيس كورستن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    12870   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2005 برقم ايداع   2110 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2005  بــ :  مد مدة مجلس ادارة الشركة

583 - احمد محمد محجوب محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13556   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2005 برقم ايداع   4204 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2005  بــ :  

584 - يوسف احمد محمد عليوه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    13556   وتم ايداعه بتاريخ    2005-04-24 

برقم ايداع   4204 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2005  بــ :  - مدينة الرحاب

585 - رضا يوسف جبر يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13818   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2005 برقم ايداع   4848 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2005  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

586 - علء عامر عبدالهادي الضرغامي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    13820   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2005 برقم ايداع   4850 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2005  بــ :  

587 - حموده حمدي زكي عرفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13820   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2005 برقم ايداع   4850 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2005  بــ :  استقالة

588 - السعيد إبراهيم عبد ا الدسوقي عبد ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13820   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-05-2005 برقم ايداع   4850 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2005  بــ :  تجديد مده مجلس 

الدارة لمده مماثلة

589 - محمد سامح عبد الحميد  مراد محمد الشوربجي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13820   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-05-2005 برقم ايداع   4850 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2005  بــ :  

590 - السيدة محمد رفعت احمد  النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13820   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2005 برقم ايداع   4850 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2005  بــ :  

591 - محمود ابو زيد سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13857   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2005 برقم ايداع   4951 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2005  بــ :  مد مدة المجلس ومنح المجلس 

كافة اختصاصاته السابقة .

592 - وليد فتحي السيد السيد فرعون  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13902   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2005 برقم ايداع   5068 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2005  بــ :  غير تنفيذى - تغير صفة رئيس 

مجلس الدارة  ليصبح رئيس مجلس الدارة ) غيرتنفيذى (

593 - وليد محمود حسن الصياد  مدير   المقيد برقم قيد    13902   وتم ايداعه بتاريخ    10-05-2005 برقم 

ايداع   5068 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2005  بــ :  تفويض السيد / وليد محمود حسن الصياد المدير 

بالشركة فى التوقيع منفردا  عن الشركة الحق في التعامل بأسم الشركه 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 الحسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع تحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق القتراض والرهن والتوقيع على عقود وسندات التسهيلت التمانية  وله الحق فى توكيل 

او تفويض الغير فى بعض او كل ما ذكر

594 - اسامة رشدي صالح محمود  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    14260   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-05-2005 برقم ايداع   5912 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2005  بــ :  

691 - عبد الفتاح عبد السلم سليمان القناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19325   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-06-2006 برقم ايداع   9140 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2006  بــ :  
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692 - احمد محمود علي البنا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    197   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-1998 برقم ايداع   476 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2006  بــ :  تجديد تعيين أعضاء مجلس الدارة 

بنفس التشكيل السابق - تفويض السيد رئيس مجلس الدارة الستاذ احمد محمود علي البنا والسيد عضو مجلس 

الدارة الستاذ مروان شفيق محمود علي البنا في التوقيع مجتمعين على المور البنكية بما في ذلك حق القتراض 

والتمويل   تفويض رئيس مجلس الدارة الستاذ /احمد محمود علي البنا في شراء أو بيع السيارات والصول 

بالشركة في حدود مليون وخمسمائة الف جنيهأ.

595 - احمد محمد فتحى احمد دراز  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    14260   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-05-2005 برقم ايداع   5912 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2005  بــ :  مدة مدة مجلس الدارة 

ثلث سنوات ويتولي السيد / احمد محمد فتحي احمد دراز  رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء  و لدي 

الغير – ولسيادته إدارة الشركة و التعامل بأسمها والتوقيع عنها امام كافة الجهات الحكومية و الرسمية و مجلس 

الوزراء و الوزارات و خاصة وزارة البترول و الهيئة العامة للبترول ووزارة الدفاع و هيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة و جهاز استخدامات أراضي الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء - والقطاع العام وقطاع العمال العام 

والقطاع  الخاص و جميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والهيئة العامة لستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات  ومصلحة التسجيل التجاري ومصلحة الشهر 

العقاري ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ومصلحة الجمارك و الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية 

والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء و بورصتي القاهرة و السكندرية و شركة مصر المقاصة و الحفظ 

المركزي و إدارات المرور وبيع و شراء و ترخيص السيارات و تجديد تراخيصها و تسجيل السماء و العلمات 

التجارية و ادخال كافة المرافق و التراخيص  ولسيادته حق التوقيع عن الشركة و بيع و شراء السهم و قبض 

الثمن و جميع التعاملت المالية و البنكية و السحب و اليداع من البنوك و المصارف بدون حدود مالية قصوي و 

فتح و الغاء العتمادات المستندية و خطابات الضمان و الحسابات البنكية و التوقيع علي عقود الكفالت و التوقيع 

علي عقود القرض و الرهن و لسيادته حق بيع الصول و التصرف فيها و ابرام و توقيع و الغاء تنفيذ عقود 

المعاوضة و عقود التاجير التمويلي و التأجير التشغيلي و جميع العقود الصادرة باسم و لصالح الشركة و التي 

تتعلق بنشاط الشركة – و التوقيع علي عقود تأ سيس الشركات و تعديلها امام الشهر العقاري و توكيل المحاميين و 

لسيادته تفويض او توكيل الغير في بعض او كل مما ذكر  .

596 - مصطفى محمد صالح محمود  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    14260   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-05-2005 برقم ايداع   5912 تم التأشير فى تاريخ 22-05-2005  بــ :  

597 - محمود فتحى  محمود حسانين تونى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    14373   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-05-2005 برقم ايداع   6183 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2005  بــ :  ممثل  عن 

شركة مجموعة المستقبل القابضة للعلم والتصالت ش.م.م       بدل  من السيد/ هشام إبراهيم سليمان إسماعيل     

- تحديد صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي:    "يحق لشخص من فئة التوقيع )أ( مجتمعا  مع 

شخص من فئة التوقيع )ب(, كالمتي:  فئة التوقيع )أ(: السيد/ رئيس مجلس الدارة أو الستاذ/ حسام أحمد مصطفي 

صالح؛  فئة التوقيع )ب(: الستاذ/ عصام محمد عبد الهادي عبد الهادي عامر أو الستاذ/ حسام مصطفى محمد 

سيد أحمد أو الستاذ/ رامي عصام حسن السيد جودة؛  التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الجهات 

والمصالح الرسمية أو الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وتوقيع كافة العقود وإجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة ويحق لهما 

مجتمعين إجراء كافة المعاملت البنكية من سحب وإيداع وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصى 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والقرار والبراء والصلح 

والنكار, وتأسيس الشركات وتعديل عقودها والحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

598 - تامر محمد نبيل زكى حسين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    14714   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   7014 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  بالشئون التشغيل والعاشة

599 - وائل محمود لطفى على عبد الفتاح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    14714   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   7014 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  لشئون التطوير

2266 - احمد حسين على محمود سودان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    122475   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2018 برقم ايداع   27818 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2018  بــ :  خلفا للستاذ / شادى محمد بهاء 

الدين طه ابراهيم السعدنى نظرا لستقالتة
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2667 - سليفانا هانى وليم زكى مجلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145383   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   2172 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  

2668 - مايكل مجدى ناجح توماس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145383   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   2172 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  

2669 - مريم طارق زاهر قليد ملطي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145383   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   2172 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  

2670 - مجدى ناجح توماس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145383   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   2172 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  

2671 - طارق زاهر قليد ملطي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145383   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   2172 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  

2672 - هاني وليم ذكي مجلى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145383   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   2172 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  

600 - سهنود محمد ابراهيم محمد الخضرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14714   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-06-2005 برقم ايداع   7014 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  ممثل لشركة ماونتن 

فيو للتطوير والتنمية العقارية - يكون للسيد/ عمرو إسماعيل محمد سليمان - عضو مجلس الدارة التنفيذي حق 

الدارة والتوقيع عن الشركة أمام الجهات الرسمية والغير رسمية وله الحق في تمثيل الشركة أمام جميع الجهات 

سواء الحكومية وغير الحكومية والتوقيع أمام البنوك وقبض وسحب و إيداع المبالغ منها والتوقيع على الشيكات 

بدون حدود قصوى وله الحق في التوقيع على عقود القروض والرهن والتسهيلت الئتمانية بجميع أنواعها لدى 

المصارف والبنوك بدون حدود قصوى وكذلك رهن كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة وإبرام كافة 

التصرفات المتعلقة بالصول الثابتة والمتداولة للشركة وإجراء وإتمام التوقيع على عقود البيع والشراء سواء 

البتدائية أو النهائية والتصديق أمام الشهر العقاري كما له حق التعاقد على مشروعات الشركة الجديدة وتفويضه 

في التوقيع عليها نيابة عن الشركة وله الحق في كفالة الغير امام كافة الجهات والهيئات الحكومية والرسمية 

والبنوك والهيئات العامة والخاصة وله حق توكيل و/أو تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر. ويمثل رئيس 

مجلس إدارة الشركة أمام القضاء.

601 - عمرو اسماعيل محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14714   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   7014 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  تنفيذى

602 - عمرو صلح الدين السيد الخولي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    14714   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2005 برقم ايداع   7014 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2005  بــ :  للشئون المالية
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603 - ياسر محمود امام شحاتة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    15102   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-06-2005 برقم ايداع   7668 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2005  بــ :  - يملك رئيس مجلس 

الداره والعضو المنتدب السيد / ياسر محمود امام شحاته مجتمعا مع اي من الساده التالي بيانهم وهم السيد / خالد 

سعيد حسن شرف الدين – عضو مجلس الداره والسيد / محمد سعيد حسن شرف الدين – عضو مجلس الداره 

المنتدب كافه الصلحيات والسلطات في التعامل باسم الشركه عموما ابرام كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن 

اغراض الشركه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد والجل ولهم 

اوسع السلطات في شراء المواد الخام والمهمات والبضائع والصول التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها اما 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال وجميع الهيئات الحكوميه والخاصه 

والمحاكم والنيابات والمرور ومجلس الدوله وجهات التحكيم المختلفه والسفارات والقنصليات ومصلحه الجمارك 

المصريه والهيئه العامه للستثمار والهيئة العامه لسوق المال والمناطق الحره والصادرات والواردات والهيئه 

العامه للتأمينات الجتماعيه ومصلحه الضرائب والبنوك وشركات التاجير التمويلي وجميع المؤسسات الماليه الغير 

بنكيه وشركات قطع الفواتير ودعم الصادرات وشركات التامين بانواعها المختلفه والتوقيع علي كافه العقود 

البتدائيه والنهائيه والوعود بالشراء والقطاع الخاص بكافه اشكاله عموما وكذلك القراض والقتراض والتوقيع 

علي عقود بيع وشراء اصول الشركه والرهن والتوكيل بالرهن والبيع للنفس او للغير وكذلك تفويض او توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه والستحواذ او الندماج فى ومع شركات 

اخرى داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه .  وحق التوقيع علي عقود بيع السيارات امام الشهر العقاري وكذلك 

امام المرور و جهات التراخيص وتم الموافقه علي تفويض السيد / ياسر محمود امام شحاته – رئيس مجلس 

الداره والعضو المنتدب في التنازل والبيع وتمثيل الشركه امام كافه الجهات المعنيه كالشهر العقاري وهيئه البنيه 

الصناعيه وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده ووزاره السكان والتوقيع علي عقود البيع البتدائيه والنهائيه وذلك 

لصالح شركه وان وورلد للف وتصنيع العبوات الغذائيه .  وكذلك يحق لي من مجموعه )ا( الساده التالي بيانهم  

السيد / ياسر محمود امام شحاته رقم قومي: 26702010400417 السيد /  احمد محمود امام شحاته رقم قومى : 

27202148800034 مجتمعا مع اي من المجموعه )ب( الساده التالي بيانهم السيد / محمد سعيد حسن شرف 

الدين رقم قومي: 27601010112635 السيد / خالد سعيد حسن شرف الدين رقم قومي:26906300103615 

كافه الصلحيات والسلطات في التعامل باسم الشركه والتنازل عن اوامر التوريد والتوقيع علي الشيكات 

والعتمادات المستنديه وخطابات الضمان والسحب واليداع والتحويلت والمصادقات وطلبات الستعلم 

والتسهيلت  وكل ما يلزم العمليات المصرفيه والبنكيه والستيراديه والتصديريه وحق القتراض من البنوك 

وشركات اليجار التمويلي والجهات المانحه للقروض والتسهيلت والتوقيع علي عقود التسهيلت والتوقيع علي 

عقود الرهن واصدار توكيلت الرهن والتوقيع علي كل ما يخص الشركه من النواحي الئتمانيه والضمانات 

والتسهيلت والقراض وكفاله الغير وكفاله الشركات الخري   والتوقيع علي عقود الكفالت وذلك ضمانا وتامينا 

للقروض والتسهيلت التي يحصل عليها الغير ولهم في سبيل ذلك التوقيع علي كافه العقود والوراق اللزمه امام 

الجهات المختصه ولهم حق تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما تقدم . -تحديد صلحيات  السيد / وائل 

السيد عطيه الطويل – رقم قومي 27401150103033 عضو مجلس اداره الشئون الماليه وتنميه العمال وذلك 

علي النحو التالي :  التوقيع بالتنازل عن اوامر التوريد ومستحقاتها لصالح البنوك وكذلك تظهير شيكات العملء 

الصادره باسم ايجي بلست لصالح البنوك والتوقيع علي الشيكات الصادره وتظهير الشيكات ومستندات التحصيل 

والعتمادات المستنديه وخطابات الضمان والسحب واليداع والتحويلت وكل ما يلزم العمليات المصرفيه والبنكيه 

والستيراديه والتصديريه والتعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام البنوك وشركات اليجار التمويلي وشركات 

قطع الفواتير وككافه المؤسسات الماليه والتوقيع علي استمارات صندوق تتتنميه ودعم الصادرات الخاصه بملفات 

صرف المسانده التصديريه .  والمصادقة علي أرصدة وحسابات البنوك والجهات التمويلية والتأمينات الجتماعية 

والضرائب وكل ما يخدم غرض الشركة لهذا .التوقيع علي طلبات إصدار دفاتر الشيكات والتوقيع علي طلب 

إصدار الشيكات مقبولة الدفع او المصرفية وكذلك في التعامل أمام صندوق تنمية ودعم الصادرات وتقديم الملفات 

الخاصة بصرف المساندة التصديرية والتوقيع علي طلبات المساندة التصديرية المقدمة لصندوق تنمية ودعم 

الصادرات وإستلم جميع الشهادات الصادرة من الصندوق وإستلم جميع المرفقات الخاصة بالمستحقات لدي 

صندوق تنمية و دعم الصادرات و مبادرات السداد الفوري والتوقيع عليها وإستلم جميع الشهادات الخري التى 

تخص الشركة الصادرة من صندوق تنمية و دعم الصادرات في ما عدا التوقيع علي بيع الصول وحق التوقيع 

علي عقود القتراض او التسهيلت والكفالت . يكون توقيع ثاني مجتمع مع اي من مجموعه )أ( و مجموعه) ب (
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604 - احمد فتحى عبد الحميد عبد النبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15254   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2005 برقم ايداع   8466 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2005  بــ :  بدل  من السيد/ محمد عبد السميع 

عوض النصاري, ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية

605 - محمد النور امين حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3165   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2000 برقم ايداع   8 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  ممثل عن شركة تروبيكال لدارة 

المنشأت السياحية والفندقية ) تروبيتل (

606 - شريف ناجى سامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3165   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2000 برقم ايداع   8 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  ممثل عن شركة تروبيكال لدارة 

المنشأت السياحية والفندقية ) تروبيتل (

607 - ماجد فوزى  ملك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3165   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2000 برقم ايداع   8 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  ممثل عن شركة تروبيكال لدارة 

المنشأت السياحية والفندقية ) تروبيتل ( - اعادة تشكيل مجلس الدارة لدوره جديده مدتها  ثلث سنوات - على ان 

تظل صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعديل .

608 - طارق الفونس حكيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3165   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2000 برقم ايداع   8 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  ممثل عن شركة تروبيكال لدارة 

المنشأت السياحية والفندقية ) تروبيتل (

609 - مصطفي محمد فؤاد عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3165   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2000 برقم ايداع   8 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  ممثل عن شركة تروبيكال لدارة 

المنشأت السياحية والفندقية ) تروبيتل (

610 - ماجد فوزى  ملك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3165   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2000 برقم ايداع   8 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  ممثل عن شركة تروبيكال لدارة 

المنشأت السياحية والفندقية ) تروبيتل ( - اعادة تشكيل مجلس الدارة لدوره جديده مدتها  ثلث سنوات - على ان 

تظل صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجارى كما هى دون تعديل .

611 - يوسف  ماجد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3165   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2000 برقم ايداع   8 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  ممثل عن شركة تروبيكال لدارة 

المنشأت السياحية والفندقية ) تروبيتل (

612 - منال صفوت مرقص  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3165   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2000 برقم ايداع   8 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  ممثل عن شركة تروبيكال لدارة 

المنشأت السياحية والفندقية ) تروبيتل (

613 - ماجد فوزى  ملك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3165   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2000 برقم ايداع   8 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2005  بــ :  ممثل عن شركة تروبيكال لدارة 

المنشأت السياحية والفندقية ) تروبيتل ( - اضافة صلحيات وسلطات توقيع جديدة للسيد رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب لتصبح صلحياته الواردة بالسجل التجارى للشركة على النحو التالى : يملك السيد الستاذ/ ماجد 

فوزى ملك رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة على عقود القروض والرهون وحق 

التوقيع عن الشركة لدى المصارف والبنوك بدون حدود مالية قصوى وفتح الحسابات المصرفية وكافة ما يتعلق بها 

وحق التوقيع على عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية للصول المملوكة وحق التوقيع عن الشركة على هذه 

العقود أمام كافة الجهات الحكومية وأمام مأموريات الشهر العقارى المختصة والتوقيع على كافة العقود التى تبرمها 

الشركة كما يحق له التوقيع على صكوك أسهم الشركة وسجل ملكية السهم. وحق الرهن والبيع للنفس أو للغير 

وحق توكيل البنوك و/أو الغير في الرهن والبيع للنفس أو للغير

614 - عماد فايز خليل موسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15620   وتم ايداعه بتاريخ    2005-07-19 

برقم ايداع   10036 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2005  بــ :  المحل التجاري بالدور الرضي بالعقار رقم 28 

-تقسيم المطار - شارع المحمدي حويدق - شارع البنوك - مدينة الغردقة - البحر الحمر
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624 - محمد مصطفي علي الشرقاوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16046   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2005 برقم ايداع   12029 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2005  بــ :  والعضو المنتدب - تجديد مده 

مجلس الدارة - يكون حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك لكل من  السـيد الستاذ/ محمد مصطفي علي 

الشرقاوي )رئيس مجلس الدارة وعضوالمنتدب( , و السيد الستاذ / مصطفي علي مصطفي الشرقاوي )عضو 

مجلس الدارة )مشرف على الشئون المالية و الدارية(( ) مجتمعين او منفردين ( , وكذلك بالنسبة للتوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن للعقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة أمام 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وكذلك في 

التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والرهن وجميع انواع المعاملت مع البنوك والمصارف والهيئات المالية , 

و له حق التوقيع علي الشيكات و خطابات المرور وكذلك بالنسبة للتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

للعقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها باسم الشركة ولغراض الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وكذلك في التوقيع علي عقود 

التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض , وأي نوع من أنواع المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات 

المالية , وكذلك في التوقيع علي عقود تعديل الشركة وعقود بيع و شراء السيارات لصالح الشركة وإبرام توكيلت 

بيعها , وتمثيل الشركة أمام الشهر العقاري وإدارات المرور وكذلك في التصرف بالبيع والرهن او الستبدال في 

الصول الثابتة المملوكة للشركة , الصلح والبراء والتنازل عن حقوق من اي نوع كانت , و الصفقات والعمليات 

والتفاقيات التي تجريها الشركة مع الغير مهما كانت قيمتها , اعتماد إجراءات تخريد الصول الثابتة وكيفية 

التصرف فيها , التوقيع علي الشيكات والكمبيالت الصادرة من الشركة وجميع المعاملت البنكية الخري التي 

تخص الشركة بما فيها حقوق التوقيع على عقود القتراض من البنوك , وله ايضا  التوقيع علي عقود تعديل 

الشركة وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

625 - محمد جعفر مرسي حسن  مصفى   المقيد برقم قيد    16369   وتم ايداعه بتاريخ    2005-09-22 

الوفاء علي الشركه  برقم ايداع   13548 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2005  بــ :  علي ان تكون مهامه:-  •

بيع مال الشركه منقول  او عقارا بالمزاد العلني او اي طريق اخري ما لم ينص في وثيقه تعيين  من ديون .  •

تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح و التحكم و اعتماد الجمعيه  المصفي علي اجراء البيع بطريقه معينه .  •

و التوقيع نيابه عنها كل مايلزم نحو اعتماد الجمعيه.

626 - حسن عبد الرحمن حسن عباس شربتلى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13323   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-04-2005 برقم ايداع   3850 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2005  بــ :  وعضو مجلس 

ادارة - ممثل عن شركة جولدن بيراميدز بلزا

627 - منيب حمود مصطفى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    13323   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2005 برقم ايداع   3850 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2005  بــ :  

628 - طارق صلح الدين عطيه على  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    13323   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-04-2005 برقم ايداع   3850 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2005  بــ :  

629 - مصطفى عبد القادر احمد حسن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16703   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  

630 - ابراهيم سعد احمد اسماعيل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16703   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  للوفاة

631 - فتحى محمد ابو الحسب برانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16703   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2005 برقم ايداع   15248 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2005  بــ :  

632 - سرجيوس العبد عبد الشهيد هرميله  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16723   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2005 برقم ايداع   15311 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2005  بــ :  

633 - مينا  اسحق جبره عجابيي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16723   وتم ايداعه بتاريخ    2005-11-07 

برقم ايداع   15311 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2005  بــ :  

634 - مينا كمال فرج بولس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16723   وتم ايداعه بتاريخ    07-11-2005 برقم 

ايداع   15311 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2005  بــ :  
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635 - اميل يوسف عقل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16723   وتم ايداعه بتاريخ    2005-11-07 

برقم ايداع   15311 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2005  بــ :  غير تنفيذي- الموافقة علي تجديد تشكيل مجلس 

الدارة واستمرارية نشاط الشركة

636 - احمد عبد الكريم كاظم العانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    16800   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-11-2005 برقم ايداع   15713 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2005  بــ :  تجديد تعيين 

مجلس الدارة

637 - هاني ياسين عبد الرحيم السيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    17134   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2005 برقم ايداع   17342 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2005  بــ :  - يمثل المديران الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرة السيدة ) ناهدة عبد ا جرجورة 

الخورى( منفردا  حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك وكافة أعمال الدارة والتصرف وتمثيل الشركة أمام الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقضاء والشهر العقارى والتوقيع على كافة العقود ومعاملت الشركة أمام كافة الجهات 

ولها الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

638 - هشام محمد محمد نصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17145   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2005 برقم ايداع   17377 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2005  بــ :  ممثل عن مجموعة بورتو 

القابضة ) بورتو جروب( - ان يكون لرئيس مجلس الدارة الحق فى اقامة الدعوى القضائية او التصالح او التنازل 

عنها

639 - طارق محمد فريد حامد جوده  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5252   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-07-2003 برقم ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2005  بــ :  تجديد مجلس الدارة 

السابق لمدة جديدة بذات الصلحيات

651 - وليد هانى محمد انور زين الدين  مدير   المقيد برقم قيد    12268   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2004 برقم ايداع   10780 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2006  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم ) منفردين او 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 , وللسيد / وليد هاني محمد 

أنور زين الدين والسيد / تامر هاني محمد أنور زين الدين والسيدة / مروة محمود خميس علي محمد  ) منفردين 

او مجتمعين ( حق التعامل باسم الشركة  وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك 

والسجل التجارى والشهر العقارى والهئية العامة للستثمار والهيئه العامة للرقابه على الصادرات والواردات 

والهيئة العامة للرقابة المالية وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية وجميع الموانئ 

والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهوريه  و كذلك تمثيلها أمام القضاء بكافة أنواعه في 

القضايا التي ترفع من أو علي الشركة , ولهم  )منفردين أو مجتمعين ( الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم )منفردين أو مجتمعين ( حق توكيل او تفويض الغير من المحامين أو 

المحاسبين فى كل أو بعض ماذكر - و للسيد / وليد هاني محمد أنور زين الدين والسيدة / مروة محمود خميس 

علي محمد  ) منفردين او مجتمعين ( التعامل مع جميع البنوك وحق القتراض و الرهن باسم و لصالح الشركة و 

كفالة الغير و الضمان امام البنوك و اصدار خطابات الضمان و فتح العتمادات المستندية و اجراء كافة العقود و 

المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و قبض و دفع كافة المبالغ وتوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و ابرام جميع العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و 

التوقيع أمام الشهر العقاري علي كافة العقود و الحق في قبض و استلم المبالغ المستحقة للشركة سواء كانت نقدية 

أو بشيكات و حق شراء او بيع جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و التعامل مع إدارات المرور و 

شراء السيارات و بيعها باسم الشركة و التعامل مع البنوك و المصارف و الهيئات المالية بأي نوع من أنواع 

المعاملت المالية كالسحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن رأسمال الشركة و ليكون أي تصرف 

ملزما للشركة ال اذا وقعه مدير الشركة مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها , و له حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر .

652 - محمد محمد أكرم عقيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    1998-04-30 

برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  استقالة
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653 - علي محمد حمشو  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    1998-04-30 

برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  من ذوى الخبرة

654 - علء محمد أكرم عقيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  المنتدب من ذوى الخبرة

655 - نجاه احمد خير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    1998-04-30 

برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

656 - سميه صابر حمشو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

657 - صابر محمد خير حمشو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

3941 - محمد عبدالقادر عبدالسلم عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    165858   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2021 برقم ايداع   21089 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  - ويباشر المدير وظيفتة لمدة 

غير محددة . يمثل المدير الشركة منفردا امام الغير وله الحق فى جميع التعاملت البنكية والتوقيع على جميع 

العقود وعقود البيع والشراء والقتراض والرهن والتصرف فى الصول الثابتة  للشركة وممتلكاتها العقارية 

والمنقولة والسيارات وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3942 - محمد محمد امين سلم  مدير   المقيد برقم قيد    165858   وتم ايداعه بتاريخ    09-05-2021 برقم 

ايداع   21089 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  استقالة

3943 - إسلم  احمد محمد احمد نصار  مدير   المقيد برقم قيد    180102   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2022 برقم ايداع   4122 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  - يمثل المديرين الشركة فى 

علقتها مع الغير و لهما 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 الحق فى 

التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و تمثيل الشركه أمام القضاء و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و أيداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن رأس المال و القتراض و الرهن و التوقيع 

على الشيكات و إستصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع أصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و 

السيارات و المنقولت و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن أغراضها و لهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و 

وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة 

السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل و لهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

3944 - عمر احمدمحمد احمد نصار  مدير   المقيد برقم قيد    180102   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-23 

برقم ايداع   4122 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  
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658 - وفاء صابر محمد خير حمشو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  تمت الموافقة على أعاده تشكيل 

مجلس أداره الشركة ليكون كالتالى ومنح الثقه لسيادتهم لمده جديده - للسيده الستاذه / وفاء صابر حمشو - رئيس 

مجلس الدارة وللسيدة الستاذة / ريما صابر حمشو - نائب رئيس مجلس الدارة وللسيد الستاذ/ علي محمد حمشو 

- الرئيس التنفيذي للشركة مجتمعين أو منفردين , وللسيد الستاذ/ علء محمد اكرم عقيد -  العضو المنتدب 

للشركة مجتمع مع أحد من السادة السابق ذكرهم دون أنفراد له حق التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وأصدار خطابات وشهادات الضمان 

والفراج عن رأس المال من البنك وكل ذلك بأسم الشركة ومن ضمن أغراضها , ولهم حق التوقيع على عقود 

الشراء وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل سواء مع جميع 

الشركات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجهزة الدارية بالدولة , ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

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

الذنية والتجارية وكذلك حق توكيل او تفويض الغير في بعض او كل ما ذكر , ولهم الحق في التوقيع على عقود 

البيع والشراء والقتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس وللغير واصدار التوكيلت لصالح البنوك ولهم الحق في 

تفويض وتوكيل من يروه في كل او بعض ما ذكر.  وللسيد الستاذ / على محمد حمشو - الرئيس التنفيذى للشركة 

حق تمثيل الشركة بشخصيتها العتبارية بتوكيل مستشار قانوني او محامي للشركة وله الحق في عزلهم وتحديد 

اجورهم واتعابهم والتعاقد معهم وله الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته وله الحق في إقامة الدعاوى 

القضائية والمقاضاة فيها وأتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك وله حق التصالح والتنازل عن كافة القضايا سواء  

أمام القضاء أو أمام المستشار المحامي العام وعلى كافة درجاتها , وله حق تنفيذ واستلم كافة الحقوق المالية 

المستحقة للشركة من كافة المحاكم والدارات سواء  كانت من إدارة تنفيذ الحكام أو إدارة المطالبات والمحضرين 

والودائع أو الدائنين اوالجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع عن الشركة بالتخالص والستلم فيما يخص ذلك 

وله حق اصدار التوكيلت القضائية اللزمة لذلك سواء العام منها أو الخاص فى كل او بعض ما ذكر.  ويكون 

حق التوقيع على الشيكات باسم الشركة ولصالحها للسيد الرئيس التنفيذي للشركة منفردا  أو للسيد/ العضو المنتدب 

للشركة مجتمعا مع السيد / المدير المالي للشركة أو للسيد / المدير العام للشركة مجتمعا مع السيد / المدير المالي 

للشركة.

659 - ريما صابر حمشو  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

660 - اسيمه صابر حمشو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

661 - أميمه صابر حمشو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120309   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-1998 برقم ايداع   4796 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2006  بــ :  

662 - مسعود عبد الحميد مسعود عبد المجيد  مدير   المقيد برقم قيد    18397   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2006 برقم ايداع   4708 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2006  بــ :  استقاله

663 - خالد عبد الحميد مسعود عبد المجيد  مدير   المقيد برقم قيد    18397   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2006 برقم ايداع   4708 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2006  بــ :  

664 - دينا  عباس احمد سماحه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18499   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2006 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2006  بــ :  ممثل عن بنك الشركة المصرفية 

العربية الدولية

665 - ماجد محمد عبد المقصود الشحات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18499   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2006 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2006  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتنمية 

الهندسية

666 - احمد معتز محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18499   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2006 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2006  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتنمية 

الهندسية
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667 - عمرو محمد عبدالمقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18499   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2006 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2006  بــ :  ممثل عن شركة المصريون 

انترناشيونال للتشييد والتجارة والستثمار العقارى

668 - محمد محمد حافظ عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18499   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2006 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2006  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتنمية 

الهندسية

669 - عاصم عادل عبده سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18499   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2006 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2006  بــ :  

670 - خالد هاشم كامل حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18499   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2006 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2006  بــ :  ممثل عن البنك الهلى المصرى

671 - معتز  محمد محمودعلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18499   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2006 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2006  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتنمية 

الهندسية

672 - ممدوح محمد محمود على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18499   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-04-2006 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2006  بــ :  تجديد الثقة فى السادة 

مجلس الدارة

673 - احمد محمد  محمود على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18499   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2006 برقم ايداع   5183 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2006  بــ :  

698 - احمد يوسف ابراهيم حسين البلبيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20199   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2006 برقم ايداع   13245 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2006  بــ :  بدل من السيد / محمد بن مثقال 

بن مرشدى الشمرى

699 - عمرو محمد احمد احمد الطويل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20750   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2006 برقم ايداع   15580 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2006  بــ :  ممثل عن شركة ترى انجل 

انرجى انترناشيونال ليمتد

700 - كريم محمد شوقى احمد شوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20750   وتم ايداعه بتاريخ    

08-10-2006 برقم ايداع   15580 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2006  بــ :  ممثل عن شركة ترى انجل 

انرجى انترناشيونال ليمتد

674 - تروى دين سترينجفيلد Troy Dean Stringfield  مدير   المقيد برقم قيد    18505   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-04-2006 برقم ايداع   5214 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2006  بــ :  يمثل المديرون الشركة 

في علقتها مع الغير ولهم  حق فى هذا  هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمائهم  مع كافة 

الجهات الحكومية فيما عدا ما  احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديرون منفردون  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها  امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكومية والقطاع العام والقطاع العمال القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار  خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض  والرهن وكافة صور  التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة  وضمن اغراضها 

وكذلك لهم حق  التوقيع على عقود الشراء والبيع  ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم  واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات  الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات  التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم  حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

675 - سريتا سترينجفيلد  مدير   المقيد برقم قيد    18505   وتم ايداعه بتاريخ    19-04-2006 برقم ايداع   

5214 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2006  بــ :  

676 - رامز اميل نقول خسرفيان  مدير   المقيد برقم قيد    18505   وتم ايداعه بتاريخ    19-04-2006 برقم 

ايداع   5214 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2006  بــ :  

677 - محمد فكري فريد عبدالشافي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18647   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2006 برقم ايداع   5853 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2006  بــ :  استقالة
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678 - غادة محمد فكرى فريد عبد الشافى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18647   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-05-2006 برقم ايداع   5853 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2006  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة لدورة جديدة وتحديد اختصاصاتة وذلك على النحو التالى - تفويض الستاذة /غادة محمد فكرى فريد عبد 

الشافي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك في الحصول على 

تسهيلت بنكية وائتمانية وقروض من البنوك وتوقيع جميع العقود والمستندات اللزمة لذلك من هذا الشأن بما فى 

ذلك الرهن والبيع لصول الشركة المختلفة والتوقيع على عقود البيع والشراء والرهن والقسم والبدل ورهن 

العقارات والمعدات والمنقولت والسيارات وجميع الثابت والمنقول  باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على عقود 

البيع والشراء امام الشهر العقاري وكذلك فى اليجار الذى تقل مدته او تزيد مدته عن ثلث سنوات وكذلك في 

التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع  على عقود الشراء  والقتراض  وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير  فى كل او بعض ما ذكر.

679 - ممدوح محمد سميح عافيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18647   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2006 برقم ايداع   5853 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2006  بــ :  

680 - انجى محمد فكرى فريد عبد الشافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18647   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2006 برقم ايداع   5853 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2006  بــ :  

681 - اجات حسن ابراهيم يسن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    18647   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2006 برقم ايداع   5853 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2006  بــ :  

682 - نانسي محمد فكري فريد عبد الشافي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18647   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2006 برقم ايداع   5853 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2006  بــ :  

683 - أميرة محمد فكرى فريد عبدالشافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18647   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2006 برقم ايداع   5853 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2006  بــ :  

684 - اكرم محمد ابراهيم حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2006 برقم ايداع   6888 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2006  بــ :  

685 - هيثم كريم كامل حسن احمد ابو على  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    18871   

وتم ايداعه بتاريخ    21-05-2006 برقم ايداع   6888 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2006  بــ :  ) عزل (

686 - كامل حسن احمد ابو على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18871   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2006 برقم ايداع   6888 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2006  بــ :  ) عزل (

687 - رضا محمد عبدالحميد رضا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    19295   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2006 برقم ايداع   8980 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2006  بــ :  ممثل عن شركة 

جيمناي ايجيبت للستثمار ش م م

688 - عمرو عصمت السيد اباظه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19295   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2006 برقم ايداع   8980 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2006  بــ :  ممثل عن شركة جيمناي ايجيبت 

للستثمار ش م م

689 - احمد محمد السيد محمد امين 

عزب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19295   وتم ايداعه بتاريخ    20-06-2006 برقم ايداع   

8980 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2006  بــ :  ممثل عن شركة جيمناي ايجيبت للستثمار ش م م
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690 - حسام الدين عبد الفتاح عبد السلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19325   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2006 برقم ايداع   9140 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2006  بــ :  يملك حق التوقيع. على معاملت 

الشركه وتعهداتها السيد حسام الدين عبدالفتاح عبدالسلم بصفته رئيس مجلس إدارة والسيد ايهاب عبدالفتاح 

عبدالسلم بصفته نائب رئيس مجلس إدارة والسيد عبدالفتاح عبدالسلم سليمان بصفته عضو مجلس إدارة وكل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة 

مديرين أو وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركه منفردين أو مجتمعين

703 - محمد عبد الحميد القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    21588   وتم ايداعه بتاريخ    10-12-2006 برقم 

ايداع   19115 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2006  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير ولهما 

منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.    ويمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير ولهما منفردان في 

هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى 

الخص تعيين ووقف وعزل مستخدمي الشركة ووكلئها وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل.   ولهما منفردان الحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والقتراض وابرام عقود القروض أيا كان نوعها مع البنوك والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة 

والمرتبطة بها بما فى ذلك تقديم الضمانات عن طريق ترتيب رهن حيازي او رسمي او خلفه على أصول 

الشركة, وبيع المحلت التجارية والعقارات والسيارات والمعدات وخطوط النتاج وكذلك الشتراك في المؤسسات 

الخرى وذلك شريطة ان تكون هذه العمال باسم الشركة لتحقيق أغراضها ويجوز لهما منفردان تفويض الغير فى 

كل او بعض سلطاتهم.   ولهما الحق منفردين او مجتمعين فى التوقيع أمام البنوك من فتح وإغلق الحسابات 

البنكية وإبرام كافة المعاملت البنكية, وايضا  لهما الحق منفردين او مجتمعين فى القتراض وفى تفويض الغير فى 

كل او بعض مما سبق

704 - عبدالمحسن بن صالح بن ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21683   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2006 برقم ايداع   20116 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2006  بــ :  استقالة

705 - صالح عبدالمحسن  بن صالح ابا حسين  تحميل   المقيد برقم قيد    21683   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2006 برقم ايداع   20116 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2006  بــ :  

706 - محمد كمال محمد حسن ابو المجد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21786   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2006 برقم ايداع   20526 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2006  بــ :  

707 - هيثم عبد الوهاب محمد زكى البدرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22238   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2007 برقم ايداع   1194 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2007  بــ :  حق الدارة والتوقيع للسيد / هيثم 

عبد الوهاب محمد زكى البدرى . رئيس مجلس الدارة و السيد / محمد عبد الوهاب محمد زكى البدرى . نائب 

رئيس مجلس الدارة . مجتمعين او منفردين وذلك فى 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 وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن بأسم الشركة ولمصلحتها وكافة صـور التعامـل مـع جميع البنوك والمصـارف 

وكـل ذلك باسم الشركــة وضمـن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطـات والصـفقات التي تتـعلق بمعاملت الشركـة بالنقد او 

بالجـل ولهـم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

708 - محمد عبد الوهاب محمد زكي البدري  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22238   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2007 برقم ايداع   1194 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2007  بــ :  

709 - مظلوم محمد يوسف مطاوع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22238   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2007 برقم ايداع   1194 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2007  بــ :  

710 - شريف ماجد احمد شكري خيري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22238   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2007 برقم ايداع   1194 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2007  بــ :  
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711 - اشرف محمد خيرى حسن ابراهيم الشيخ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    22382   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-01-2007 برقم ايداع   1634 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2007  بــ :  - الموافقة على التجديد  

لمجلس الدارة الحالى للشركة .

712 - محمد طارق صلح الدين مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    22568   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2007 برقم ايداع   2295 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2007  بــ :  يمثل المديران  الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  ولهم ايضا حق التعامل باسم الشركة واجراء كافة 

العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل . ولهم حق 

شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والسيارات والتوقيع  نيابة عن الشركة امام البنوك ولهم 

حق السحب واليداع من حسابات الشركة طرف البنوك وايضا لهم الحق في توقيع كافه عقود البيع والشراء باسم 

الشركة بشرط ان تكون كافة العمال باسم الشركة ولصالحها وضمن غرضها ولهم حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر .

720 - محمد سيد حافظ السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24632   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2007 برقم ايداع   9369 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  

721 - حسن السيد محمد جاب ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    24632   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2007 برقم ايداع   9369 تم التأشير فى تاريخ 20-05-2007  بــ :  

713 - طارق صلح الدين مصطفى راغب  مدير   المقيد برقم قيد    22568   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2007 برقم ايداع   2295 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2007  بــ :  يمثل المديران  الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  ولهم ايضا حق التعامل باسم الشركة واجراء كافة 

العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل . ولهم حق 

شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والسيارات والتوقيع  نيابة عن الشركة امام البنوك ولهم 

حق السحب واليداع من حسابات الشركة طرف البنوك وايضا لهم الحق في توقيع كافه عقود البيع والشراء باسم 

الشركة بشرط ان تكون كافة العمال باسم الشركة ولصالحها وضمن غرضها ولهم حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر .
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714 - محمد عبدالحي نجم نجم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    20803   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-10-2006 برقم ايداع   15812 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  واستقالته كمدير فرع 

الشركه بالسباعيه - ممثل عن شركة بولي سيرف للسمدة والكيماويات وتحديد اختصاصاته كما يلي: اصبح للسيد 

/ محمد عبد الحي نجم نجم رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب تمثيل الشركة امام القضاء وللسيد / محمد عبد 

الحي نجم نجم رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / أحمد شوقي محمد السيد منتصر – عضو مجلس 

الدارة – تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية  والوزارات والقطاع العام والخاص وهيئة 

الستثمار وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتأمينات الجتماعية والسجل 

التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة 

الصناعية والهيئة المصرية للثروة المعدنية ومصلحة الضرائب المصرية والشهر العقاري ولهم حق التوقيع على 

عقود التأسيس والتعديل والندماج باسم الشركة والتوقيع على كافة العقود باسم الشركة أمام الشهر العقاري ولهم 

الحق في تمثيل الشركة أمام كافة البنوك وهيئات التمويل وذلك في فتح الحسابات باسم الشركة والطللع عليها 

والتوقيع على عقود الئتمان والقتراض والرهن. كما لهم حق بيع وشراء السيارات باسم الشركة وتجديدها 

وترخيصها والتوقيع على عقودها أمام الشهر العقاري والمرور والتعامل امام المرور ونيابات المرور وذلك 

مجتمعين أو منفردين  ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر  ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

حق القرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه والصلح والتحكيم فيه وقبول اليمين وتوجيهه ورده وترك الخصومة 

والتنازل عن الحكام ورفع الحجز ورد القضاء ومخاصمتهم ورد الخبراء وله الحق في التصالح الضريبي وافق 

المجلس على تعديل سلطات التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية كما يلي : 1- توقيع منفرد بدون حد أقصى 

لكل من - السيد / محمد عبد الحي نجم نجم رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب - أوالسيد / أحمد شوقي محمد 

السيد منتصر عضو مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين . 2- توقيعان من التالي أسمائهم :-السيد / محمد سليم 

محمد الثقبي - السيد / ناصر محمد عبد المنعم محمود عبد العال - السيد / ممدوح السيد محمود محمد راشد بركات 

3- حق التوقيع على الشيكات لثنين من ثلثة أمام بنك السكندرية – فرع إسنا فقط وهم:-السيد / ممدوح السيد 

محمود محمد راشد بركات - مديرفرع أسوان. - السيد / محمد عبد الجليل أحمد علم –مهندس أجهزة.- السيد /  

أحمد حسن البنا حسين عبد العزيز اخصائي مبيعات.

715 - عبدالمجيد محمد محمد حسن حجازى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    20803   

وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2006 برقم ايداع   15812 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  استقالة

716 - مصطفي شريف مصطفي الجبلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20803   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2006 برقم ايداع   15812 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  عن نفسة - استقالة

717 - ممدوح السيد محمود محمد راشد بركات  مدير   المقيد برقم قيد    20803   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2006 برقم ايداع   15812 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2007  بــ :  لفرع الشركة بالسباعية شرق 

– مركز إدفو و يكون مسئول أمام الجهات الخارجية ويصبح هو الممثل القانوني للفرع وذلك بدل من السيد / 

محمد عبد الحي نجم نجم.

718 - شريف سيد يوسف سيد  مدير   المقيد برقم قيد    23843   وتم ايداعه بتاريخ    11-04-2007 برقم 

ايداع   6612 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2007  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة  .

719 -  محمود محمد عبد الحكيم محمود خطاب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

302446   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-1997 برقم ايداع   3658 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2007  بــ :  

إضافة حق رئيس مجلس الدارة في بيع المركبات أو السيارات او الدرجات النارية الخاصة بالشركة بكافة انوعها 

للغير وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  وفى اتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة 

لنقل الملكية لدى الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية والدارية والتراخيص ووحدات المرور .
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729 - عبد ا بن محمد بن عبد ا الناصرى  مدير   المقيد برقم قيد    25024   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2007 برقم ايداع   10717 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2007  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا كا احتفظ به صراحة عقد التأسيس أو القانون أو لئحته التنفيذية  للجمعية العامة , وللسيد / خالد بن عبد ا بن 

محمد الناصري , وللسيد / عبد ا بن محمد بن عبد ا الناصري , وللسيد / أيمن إبراهيم عثمان علي   منفردين 

أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة والتوقيع نيابة عنها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

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

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع  وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله 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 وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

730 - خالد عبد ا محمد الناصرى  مدير   المقيد برقم قيد    25024   وتم ايداعه بتاريخ    2007-06-05 

برقم ايداع   10717 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2007  بــ :  

731 - وليد محمد كمال محمد لطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    837   وتم ايداعه بتاريخ    2007-06-12 

برقم ايداع   11459 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2007  بــ :  بدل  من السيد/ هشام محمد عبد الصمد محمد, 

ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

732 - مدحت احمد احمد قمر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25277   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2007 برقم ايداع   11838 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2007  بــ :  ممثل عن البنك العقاري 

المصري العربي - التجديد لمجلس الدارة واستمرار التفويضات والصلحيات كما هي بالسجل التجاري للشركة

733 - علء عبدالفتاح قاسم البطل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25572   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2007 برقم ايداع   13105 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2007  بــ :  ممثل عن الهيئة المصرية 

العامة للبترول بدل من السيد/ محمد حسن شوقي محمد سعفان

734 - محمد على حسنين محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25572   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2007 برقم ايداع   13105 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2007  بــ :  ممثل عن الهيئة المصرية 

العامة للبترول بدل من السيد/ أشرف أنور سالم الشامي.

735 - محمد احمد فرحات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25630   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2007 برقم ايداع   13374 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2007  بــ :  ممثل عن شركة هيلينيكا 

سولينور جيا ش.م يونانية - تجديد مد مجلس الدارة الشركة الحالى على ان يبقى تشكيل مجلس الدارة كما هو 

بذات الصلحيات والختصاصات .

747 - رشا حسن كامل راتب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  ممثل عن شركة سما مصر 

للستثمار

748 - حسن كامل راتب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    27008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  

749 - حازم احمد عطيه ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  ممثل عن شركة سما سيناء 

للستثمار

750 - محمد احمد محمود محمد رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27157   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2007 برقم ايداع   518681 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2007  بــ :  

751 - ماجد مكرم غالى سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27157   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2007 برقم ايداع   518681 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2007  بــ :  
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752 - محمد ابراهيم حسن يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27157   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2007 برقم ايداع   518681 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2007  بــ :  - إخلء طرف رئيس و نائب 

رئيس واعضاء مجلس الداره عن السنة المالية المنتهية  في 31 /12 /2021-  وإعادة تشكيل مجلس الدارة - 

ولرئيس مجلس الداره الحق فى الداره والتوقيع عن الشركه والتعامل مع البنوك والتوقيع على الشيكات والتعامل 

مع كافة الجهات الداريه وغيرها من الجهات التى تتعامل معها الشركه مجتمعا مع السيد المهندس /محمد يحيى 

سعيد محمد زلط نائب رئيس مجلس الداره ويملك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض 

بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره  ولمجلس الداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او 

وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين وتفويض كل من الستاذ/ 

محمد ابراهيم حسن يوسف رئيس مجلس الداره والسيد المهندس / محمد يحيى سعيد محمد زلط نائب رئيس 

مجلس الداره مجتمعين فى حق القتراض والرهن والتوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح البنوك والبنك 

الهلى المصرى والغير .

753 - محمد يحيي سعيد محمد زلط  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27157   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2007 برقم ايداع   518681 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2007  بــ :  

754 - محمود ماجد  محمود سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27157   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2007 برقم ايداع   518681 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2007  بــ :  

755 - كارم عيد حموده أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27157   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2007 برقم ايداع   518681 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2007  بــ :  

756 - خالد امين السباعى شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27157   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2007 برقم ايداع   518681 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2007  بــ :  

757 - تامر عبدا كامل محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27157   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2007 برقم ايداع   518681 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2007  بــ :  

758 - احمد الحسيني محمد عبد الكريم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27157   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2007 برقم ايداع   518681 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2007  بــ :  
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736 - عبداللطيف عبد المقصود عبدالهادى ابو قوره  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25830   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-07-2007 برقم ايداع   14217 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2007  بــ :  إنتداب عضو 

مجلس الدارة السيد / ياسر عبد العزيز عبد السلم ابو قوره فى التعامل مع كافة التوكيلت الملحية الحكومية و 

الخاصة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية , الخطوط 

الملحية , وشركة السكندرية لتداول الحاويات وشركة السكندرية لمحطات الحاويات الدولية وشركة أوشن 

وشركة المستودعات المصرية وإيداع مرغم ) ام تى اس ( وايداع يونى فريت و الشركة الصينية وجمارك السخنة 

وهيئة السكندرية وشركة اسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وكافة الخطوط الجوية و عموم المطارات المصرية 

الهيئة العامة لشئون البيئة والحجر الزراعى واستلم المشمول من المخازن وقرية البضائع وذلك فيما يتعلق بسحب 

اذون التسليم والتفريغ وبوالص الشحن البحرى والجوى الخاصة بالشحنات الواردة الينا من الخارج وكذلك 

الصادرة الى الخارج عن طريق شركتنا وعمل ريليز من جميع التوكيلت الملحيه وتوكيل )إم إس سى ( وسداد 

قيمة النوالين البحرية والغرمات وايه رسوم مستحقة على هذة الشحنات وتسوية المانات واستلم الشيكات والنقدية 

و التوقيع نيابة عنا امام مصلحة الجمارك واستلم الحوالت البريدية والتعامل مع إدارات المرور وإدارة مرور 

السكندريه وجميع أجهزة وزارة الداخليه وفى إنهاء كافة الجراءات الجمركية على الرسائل الواردة لنا والصادرة 

منا والتوقيع والتظهير على بوالص الشحن ودفع الرسوم الجمركية وتسوية المانات وإستخراج نماذج 13 

لسترداد ضرائب وتمثيلنا أمام التوكيلت الملحية ومصلحة الجمارك وأيضا  القيام بإجراءات التخصيم على 

شهادات السماح المؤقت والدروباك وإستلم شهادة البيانات الخاصة بسيارات الشركة من جميع وحدات المرور 

والتعامل مع مصلحة الضرائب بأنواعها وكافة مأمورياتها ولجان الطعن في تقديراتها وفي الحضور أمام مصلحة 

الضرائب ومأمورياتها ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقريرات والتقديرات والمناقشة فيها 

وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه , والدارة العامه للعلمات التجاريه والهيئه العامه للرقابه على 

الصادرات والواردات وجهاز تنمية مدينة برج العرب والمجمعه العشريه وشركات التأمين والهيئه العامه للتنميه 

الصناعيه فى إستخراج وإستلم التراخيص والرسومات الهندسيه وتعديلها وإنهاء كافة الجراءات من تصاريح مياه 

والحفر وإدخال المرافق من كهرباء الخاصه بالقطع أرقام )7, 8, 9, 19, 20( بلوك )11( بالمنطقه الصناعيه 

إمتداد الرابعه بمدينة برج العرب الجديده محافظة السكندريه وكذلك التعامل مع نقابة المهندسين والتوقيع على 

عقود الشراف والتعامل مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه  والتعامل مع السجل التجارى وذلك فى التأشير 

بالضافه , التعديل , المحو , التجديد  وله الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل أو بعض ما سبق .  وتمثيل 

الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

737 - رفيق بولس جندي بشته  مدير   المقيد برقم قيد    25866   وتم ايداعه بتاريخ    19-07-2007 برقم 

ايداع   14306 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2007  بــ :  مسئول من الناحية السياحية والفنية فقط

738 - كريستين ميشيل موريس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    5984   وتم ايداعه بتاريخ    2004-12-21 

برقم ايداع   1925 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2007  بــ :  

739 - شيرين اداورد باسيلي حنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5984   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2004 برقم ايداع   1925 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2007  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة

740 - ادوارد باسيلى حنا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5984   وتم ايداعه بتاريخ    2004-12-21 

برقم ايداع   1925 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2007  بــ :  استقالة

741 - اوسكار ميشيل جوردانو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5984   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2004 برقم ايداع   1925 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2007  بــ :  

742 - انريكو جوردانو  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5984   وتم ايداعه بتاريخ    2004-12-21 

برقم ايداع   1925 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2007  بــ :  
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743 - محمد عادل عبد الفتاح البسيونى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    26405   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-08-2007 برقم ايداع   16656 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2007  بــ :  ممثل عن 

شركة رؤية للتطوير العقارى والسياحى - تفويض المهندس / محمد عادل عبد الفتاح البسيونى رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب ممثل عن شركة رؤية للتطوير العقارى والسياحى ش.م.م والسيد / كريم اشرف هشام 

برقاوى عضو مجلس الدارة ممثل عن شركة رؤية للتطوير العقارى والسياحى مجتمعان فى  الحق في التوقيع 

علي عقود القتراض و الرهن بكافه انواعه للنفس أوالغير وكفاله الغيرولهم الحق فى توكيل البنوك او الغير فى 

كل او بعض مما ذكر وكل ذلك بصفتهم مع بقاء كافة الصلحيات الممنوحة للسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب والسيد / عضو مجلس الدارة كما هى

744 - محمود حسن كامل راتب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  ممثل عن شركة سما سيناء 

للستثمار

745 - رحاب حسن كامل راتب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  ممثل عن شركة سما سيناء 

للستثمار

746 - رضوى حسن كامل راتب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27008   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2007 برقم ايداع   18252 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2007  بــ :  ممثل عن شركة سما سيناء 

للستثمار

759 - وجية سيد عطاا على  مدير   المقيد برقم قيد    27701   وتم ايداعه بتاريخ    09-10-2007 برقم 

ايداع   20776 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2007  بــ :  - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير 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 والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال 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 .

760 - احمد مبارك محمود  مصفى   المقيد برقم قيد    27813   وتم ايداعه بتاريخ    17-10-2007 برقم 

ايداع   21149 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2007  بــ :  ويفوض في القيام التي تقتضيها التصفية كما يلي :   

الحق في  تمثيل الشركة أمام القضاء و قبول الصلح و التحكيم .  - وفاء ما علي الشركة من ديون .  - -

التصرف في جميع أصول الشركة الثابتة و المنقولة سواء بالبيع أو التنازل بما في ذلك العقارات و السيارات و له 

الحق في توكيل أو تفويض ما شاء فيما ذكر .

761 - حنان جرجس لبيب دوس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28280   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2007 برقم ايداع   22695 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2007  بــ :  تجديد عضوية مجلس الدارة 

عن الفترة القادمة

762 - محمد عبدالوهاب عبدالحميد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2007 برقم ايداع   22775 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2007  بــ :  بدل منه

763 - مخلص يوسف فضل حراز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28498   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2007 برقم ايداع   23588 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2007  بــ :  استقالة

764 - فايزة محمد محمد شط  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28722   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2007 برقم ايداع   24380 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2007  بــ :  

765 - مروة رمضان محمود محمد شط  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28722   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2007 برقم ايداع   24380 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2007  بــ :  

766 - محمد رمضان محمود شط  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28722   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2007 برقم ايداع   24380 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2007  بــ :  

Page 1006 of 1616 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

767 - محمود رمضان محمود محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28722   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2007 برقم ايداع   24380 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2007  بــ :  

768 - رمضان محمود محمد شط  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28722   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2007 برقم ايداع   24380 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2007  بــ :  - تجديد عضوية اعضاء مجلس 

الدارة .

780 - احمد ابراهيم عبد العظيم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28882   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2007 برقم ايداع   24938 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2007  بــ :  غير تنفيذي ممثل  عن شركة 

الملتقى العربى للستثمارات ش.م.م

781 - عبد ا أبو العباس عبد الحميد مكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28882   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2007 برقم ايداع   24938 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2007  بــ :  غير تنفيذى - ممثل  عن شركة 

الملتقى العربى للستثمارات ش.م.م

782 - حاتم محمود احمد خاطر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28882   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2007 برقم ايداع   24938 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2007  بــ :  غير تنفيذى عن نفسه

783 - راميش ناوتاملل مهتا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28882   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2007 برقم ايداع   24938 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2007  بــ :  غير تنفيذى عن نفسه

784 - رجاء الدين بن محمد بن عبدا كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28882   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2007 برقم ايداع   24938 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2007  بــ :  غير تنفيذى ممثل  

عن شركة الملتقى العربى للستثمارات ش.م.م

785 - سامح سعيد حنا مجلى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28882   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2007 برقم ايداع   24938 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2007  بــ :  تنفيذي ممثل  عن 

شركة الملتقى العربى للستثمارات ش.م.م - إعادة تشكيل وتجديد مجلس الدارة

786 - خالد محمد احمد محمد عبدالحميد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28882   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2007 برقم ايداع   24938 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2007  بــ :  غير تنفيذى ممثل  

عن شركة الملتقى العربى للستثمارات ش.م.م

787 - ايمان الحسينى موسى رضا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29091   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-12-2007 برقم ايداع   25688 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2007  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة مماثلة للشركة

788 - محمد شريف حسن حامد حجازى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29092   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2007 برقم ايداع   25689 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2007  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

جديدة .

789 - محمد نادر السيد احمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29126   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2007 برقم ايداع   25792 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2007  بــ :  

790 - عزيزة ياسمين محمود عبد الحكيم شرف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    29126   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2007 برقم ايداع   25792 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2007  بــ :  

791 - محمد مراد  السيد  الزيات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29126   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2007 برقم ايداع   25792 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2007  بــ :  

792 - احمد شحاته عبد ا شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29126   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2007 برقم ايداع   25792 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2007  بــ :  

814 - سمير عطيه عبد الهادي خضر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    30172   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-02-2008 برقم ايداع   2454 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2008  بــ :  

815 - محمد فارس منصور الحسينى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    30326   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2008 برقم ايداع   2939 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2008  بــ :  

816 - محمد عبدالكريم صابر عبد الهادى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    30326   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2008 برقم ايداع   2939 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2008  بــ :  
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817 - اسامة عبدالحميد على عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    30326   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2008 برقم ايداع   2939 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2008  بــ :  

818 - خالد صلح الدين سليمان عمران  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30442   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-02-2008 برقم ايداع   3369 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2008  بــ :  ممثل  عن شركة 

الخلص الدولية القابضة ش.م.ك.ق بدل  من السيد / وديع عبد ا عبد الحميد

819 - محمد عبد ا عبد الحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30442   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2008 برقم ايداع   3369 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2008  بــ :  مع بقاء سلطات التوقيع عن 

الشركة كما هي دون تعديل.

769 - كريم سامي سعد عبدالرحمن حويدق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    28767   

وتم ايداعه بتاريخ    28-11-2007 برقم ايداع   24563 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2007  بــ :  يملك حق 

التوقيع عن الشركه علي انفراد كل من رئيس مجلس الداره وأعضاء مجلس الداره المنتدبين وكل عضو آخر 

ينتدبه المجلس لهذا الغرض-  ولمجلس الداره الحق في أن يعين عدة مديرين أووكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا 

حق التوقيع عن الشركه منفردين أو مجتمعين . ويكون لكل من الستاذ / كريم سامي سعد عبدالرحمن حويدق – 

رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب أو النسه / نانيس سامي سعد عبدالرحمن حويدق - نائب رئيس مجلس 

الداره والعضو المنتدب – منفردان - حق الدارة والتوقيع عن الشركة ولهما الحق فى اجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية 

وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل كما لهما الحق فى شراء 

جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضى والسيارات والتوقيع على تلك العقود امام 

مصلحة الشهرالعقارى والتوثيق كما لهما الحق فى ادارة الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل 

باسمها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك ووزارة السياحة 

والسجل التجارى والشهرالعقارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة 

للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج 

جمهورية مصر العربية والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية واستخراج 

كافة التراخيص الخاصة بالشركة اما اعمال البنوك  من فتح الحسابات باسم الشركة امام جميع البنوك العاملة فى 

مصر والخارج وحق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود القرض والرهن والبيع فتكون 

لكل من السيد / سامح سعد عبد الرحمن حويدق – عضو مجلس الدارة , والنسة / نانيس سامى سعد عبد 

الرحمن حويدق – نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )  مجتمعان أو منفردان ( مع السيد  / كريم سامى 

سعد عبد الرحمن حويدق –رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , كما لهما الحق فى التوقيع على كافة عقود 

البيع والشراء البتدائية والنهائية وامام الشهر العقارى لى اصل من اصول الشركة من اراضى وعقارات وخلفة 

, والتوقيع على عقود الشتراك فى تأسيس الشركات وتعديل النظام الساسى للشركة وكذلك التوقيع على عقود 

الفسخ والتخارج والندماج كما لهما الحق فى توكيل وتفويض الغير والسادة المحامين والمحاسبين فى كل او بعض 

ما ذكر.      ويكون للسيد / كريم سامي سعد عبدالرحمن حويدق – رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب , حق 

التوقيع على عقود بيع السيارات المملوكة للشركة فقط منفردا والتوقيع امام الشهر العقارى وكافة ادارات المرور 

بكافة انحاء الجمهورية وعلى الخص مرور البحر الحمر , والتوقيع امام كافة الجهات المعنية سواء ما ذكر او لم 

يذكر وله الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

770 - ايمان فتحى ابراهيم عثمان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    5331   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2003 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  استقالة

771 - شادي ممدوح رياض توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5331   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2003 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  وعضو منتدب للقطاع التجارى - 

ممثل عن الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف - يونيون اير

772 - سمير كمال محمد شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5331   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2003 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  وعضو منتدب لقطاع المبيعات 

ممثل عن الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف - يونيون اير
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773 - احمد محمد سامي نورالدين عبدالوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5331   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-08-2003 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  وعضو منتدب لقطاع 

التصنيع ممثل عن الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف - يونيون اير

774 - هشام فؤاد سليمان السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5331   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2003 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  وعضو منتدب لقطاع التصنيع - 

ممثل عن الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف - يونيون اير

775 - خلود محمد فتحى ابراهيم عثمان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    5331   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-08-2003 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  استقاله

776 - يوسف محمد فتحى ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5331   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2003 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  

777 - شريف عبد التواب ابراهيم احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5331   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2003 برقم ايداع   987 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2007  بــ :  وعضو منتدب للقطاع المالى 

والدارى- ممثل عن الشركة العالمية للصناعات الهندسية والتكييف - يونيون اير

778 - نيازى عبد ا سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28882   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2007 برقم ايداع   24938 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2007  بــ :  غير تنفيذى عن نفسه

779 - نسمة عادل محمد صديق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28882   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2007 برقم ايداع   24938 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2007  بــ :  غير تنفيذي - ممثل  عن شركة 

الملتقى العربى للستثمارات ش.م.م

795 - محمد عمر يهاءالدين ظاظا  مدير   المقيد برقم قيد    29768   وتم ايداعه بتاريخ    2008-01-16 

برقم ايداع   1042 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2008  بــ :  تنفيذى - ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير 

محددة - يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء 

كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق  بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , ولهم 

حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقراض بطريق العتمادات - أما القروض غير المفتوح 

بها إعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك فى 

المؤسسات الخرى فل يجوز إجراؤها إل بعد موافقة الجمعية بأغلبية الشركاء الحائزة لثلثة أرباع رأس المال ) 

أو بناء على قرار جماعى من الشركاء ( ول يكون التصرف ملزما  للشركة إل إذا وقعه المدير أو غير من العاملين 

مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها - وللسيد / محمد عمر بهاء الدين ظاظا منفردا  حق تمثيل الشركة فى علقتها مع 

الغير والتعامل والسحب واليداع أمام البنوك والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية ول يحق له القتراض 

باسم الشركة أو الرهن

796 - جمال احمد السيد مجاهد  مدير   المقيد برقم قيد    29768   وتم ايداعه بتاريخ    16-01-2008 برقم 

ايداع   1042 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2008  بــ :  استقالة

797 - عبد المنعم سعيد على عبد العال  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    29914   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2008 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2008  بــ :  اعادة تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة 3 سنوات

798 - توفيق صلح الدين احمد دياب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29914   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2008 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2008  بــ :  

799 - محمد سلماوى محمد السلماوى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    29914   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2008 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2008  بــ :  

800 - اسلم اكمل احمد قرطام  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    29914   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2008 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2008  بــ :  

801 - عبداللطيف فؤاد عبداللطيف المناوى  عضو منتدب من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    29914   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-01-2008 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2008  بــ :  
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802 - على محمد بركات ابو سيف  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    29914   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2008 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2008  بــ :  

803 - هاله عز الدين احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29914   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2008 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2008  بــ :  

804 -  احمد محمد اهاب احمد عبدالعزيز دياب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29914   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2008 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2008  بــ :  

805 - صلح الدين احمد طه دياب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    29914   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2008 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2008  بــ :  

806 - ماجد ابراهيم عثمان  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    29914   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2008 برقم ايداع   1596 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2008  بــ :  

820 - غاده نبيل توفيق  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    30442   وتم ايداعه بتاريخ    18-02-2008 برقم 

ايداع   3369 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2008  بــ :  

821 - سوسن يحيي اللبابيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30442   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2008 برقم ايداع   3369 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2008  بــ :  

822 - النواوى ابراهيم سيد النواوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    30851   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2008 برقم ايداع   4883 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2008  بــ :  

823 - شريف محمود فهمى محمود سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    31057   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2008 برقم ايداع   5599 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2008  بــ :  

824 - خالد محمد احمد محمد عبدالحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31347   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2008 برقم ايداع   6741 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2008  بــ :  ممثل  عن شركة الملتقى العربي 

للستثمارات .  تعديل حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ولكافة العمال المصرفية:  الموافقة على إلغاء توقيع 

السيد / مصطفى علي مصطفى علي من الفئة )ب(  الموافقة على إضافة توقيع السيد / مصطفى حسين محمد 

حسين جمعه إلى أفراد الفئة )أ(  وعليه يكون حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ولكافة العمال المصرفية على 

النحو التالي: -  فئة ) أ (: الستاذ / خالد محمد أحمد محمد عبد الحميد – الستاذ / أحمد إبراهيم عبد العظيم أحمد 

– الستاذ /  مصطفى حسين محمد حسين جمعه  فئة )ب(: الستاذ / أحمد طلعت عبد الحميد  على أن يكون حق 

التوقيع لثنين مجتمعين من المجموعة ) أ ( أو اثنين أحدهما من المجموعة ) أ ( والخر من المجموعة )ب(.

825 - هديل صالح عبد ا كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31347   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2008 برقم ايداع   6741 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2008  بــ :  ممثل  عن شركة الملتقى العربي 

للستثمارات

826 - مصطفى حسين محمد حسين جمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31347   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2008 برقم ايداع   6741 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2008  بــ :  ممثل  عن شركة الملتقى العربي 

للستثمارات

827 - عبد ا أبو العباس عبد الحميد مكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31347   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2008 برقم ايداع   6741 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2008  بــ :  ممثل  عن شركة الملتقى العربي 

للستثمارات . بدل من السيد / حمدى محمد مبروك اعتبارا من 4 / 10 / 2020

828 - محمد سيد بدر السيد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31347   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2008 برقم ايداع   6741 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2008  بــ :  ممثل  عن شركة الملتقى العربي 

للستثمارات

829 - احمد ابراهيم عبد العظيم احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31347   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2008 برقم ايداع   6741 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2008  بــ :  ممثل  عن شركة الملتقى العربي 

للستثمارات

830 - طارق فؤاد سيد الشاذلى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    31478   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-04-2008 برقم ايداع   7171 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2008  بــ :  

831 - حسن محمد خليل عنانى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31478   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2008 برقم ايداع   7171 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2008  بــ :  
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832 - عمرو حسن محمد خليل عنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31478   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2008 برقم ايداع   7171 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2008  بــ :  

833 - فهد حسن محمد خليل عنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31478   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2008 برقم ايداع   7171 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2008  بــ :  

807 - يسرية نصيف لوزا لوقا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29928   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-01-2008 برقم ايداع   1652 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2008  بــ :  منح السيدة/ يسريه 

نصيف لوزا - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب – منفردة          أو الدكتور/ أيمن محرم عبد الرحيم غانم 

– عضو مجلس الدارة المنتدب لدارة المخلفات - والسيدة/ داليا لويس عبد الملك حنا – عضو مجلس الدارة – 

مجتمعين.   سلطة التوقيع عن الشركة أمام كافة البنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية لفتح وغلق 

الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح 

العتمادات بجميع أنواعها وإصدار خطابات الضمان وكافة المعاملت البنكية بجميع أنواعها وكذا التوقيع عن 

الشركة لتخاذ كافة الجراءات اللزمة لبيع وشراء أصول الشركة من مباني وأثاثات وأجهزة وسيارات 

وميكروباصات وأتوبيسات وموتوسيكلت القديمة منها أو الحديثة والحق في توكيل المحاميين والغير ويشمل هذا 

التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها وأمام إدارات المرور المختلفة من ترخيص وتجديد 

التراخيص للسيارات والميكروباصات والتوبيسات والموتوسيكلت القديمة منها أو الحديثة كما يكون لسيادتهم 

تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما سبق.    ومنح كل من السيدة/ يسريه نصيف لوزا - رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب – والدكتور/ أيمن محرم عبد الرحيم غانم – عضو مجلس الدارة المنتدب لدارة 

المخلفات )منفردين أو مجتمعين( سلطة التوقيع عن الشركة علي العقود المبرمة بين الشركة والشخاص 

والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يدخل ضمن نطاق غرض الشركة كذلك تمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق ومصلحة التسجيل التجاري والبورصة المصرية والغرف التجارية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد 

المركزي ووزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها 

وإدارت الحكم المحلي والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها وجميع 

شركات التأمين العامة والخاصة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بما في ذلك سجل المستوردين 

وسجل المصدرين وكافة الجهات الخاصة والعامة والحكومية بما فى ذلك التوقيع على كافة التعهدات والقرارات 

والمستندات وتسليم وتسلم كافة المستندات, كما يكون لسيادتهم تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما سبق.

808 - ريها اكساكيا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30060   وتم ايداعه بتاريخ    2008-01-30 

برقم ايداع   2088 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2008  بــ :  استقالة

809 - جوخان اتيكان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30060   وتم ايداعه بتاريخ    2008-01-30 

برقم ايداع   2088 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2008  بــ :  استقالة

810 - الستاذ جوخان  جورالب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30060   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-2008 برقم ايداع   2088 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2008  بــ :  ممثل عن شركة سيسيكام 

انفستمنت بي في - بدل من السيد /  جوخان جورالب

811 - عبدا كليلينتش Abdullah Killnc  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30060   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-01-2008 برقم ايداع   2088 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2008  بــ :  ممثل عن شركة 

سيسيكام انفستمنت بي في -  بدل من السيد / ريها اكساكيا

812 - احمد السيد احمد سلمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    30090   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-01-2008 برقم ايداع   2175 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2008  بــ :  يتولى كل  من : 1-  

السيد / احمد السيد احمد سلمه - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 2- السيدة / سلمى محمد طارق حسن 

الحليمى - عضو مجلس الدارة  التوقيع بأسم الشركه امام البنوك بدون حد اقصى فى السحب واليداع وفتح 

العتمادات والتوقيع على الشيكاتالخاصة بالشركة وصرف كافة الشيكات الخاصة بالشركه والتوقيع على كافه 

العقود التسهيلت الئتمانية والمصرفية وعقود القتراض بضمان مشروعات الشركة من البنوك ومن الجهات 

الخارجية والرهن والدارة
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813 - يوسف محمد موسى عبد القادر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30172   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2008 برقم ايداع   2454 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2008  بــ :  يملك حق التوقيع علي معملت 

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة 

الحق ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين 

ولكل  من رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام 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 واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كفة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولرئيس مجلس الداره ونائب رئيس مجلس  الدارة 

والعضو المنتدب حق التصرف بالبيع والشراء في كافة الصول الثابتة والمنقولة وخاصة السيارات وكذلك حق 

توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

841 - شريف محمد محمود لطفي الزميرلي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    15936   

وتم ايداعه بتاريخ    10-08-2005 برقم ايداع   11502 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2008  بــ :  تم تجديد 

مده مجلس الدارة وتحديد اختصاصاته .وللسيد  رئيس مجلس الداره السيد /شريف محمد محمود منفردا حق 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وحق فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستنديه وله حق 

والقتراض والرهن وله حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركه ولمصلحاتها وضمن 

اغراضها وله حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقاريه والمنقولت والسيارات والسهم 

باسم و لصالح الشركه وله حق التوقيع علي عقود كفاله الغير من مؤسسات وشركات وله حق التصالح او التنازل 

في القضايا المرفوعه من او علي الشركه امام الشهر العقاري والتوثيق والمحاكم بكافه درجاتها وله حق التوقيع 

علي عقود التاجير والفسخ لوحدات وممتلكات الشركه العقاريه والمنقولت والسيارات للنفس والغير باسم ولصالح 

الشركه وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

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

842 - محمد محمد حسنى محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    32214   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2008 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2008  بــ :  

843 - نيكولس بيرى فليبى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    32714   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2008 برقم ايداع   11854 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2008  بــ :  استقالة

844 - رشيد عبو  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    32714   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2008 برقم ايداع   11854 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2008  بــ :  ولهم جميعا )منفردين او 

مجتمعين( الحق فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والشركات 

التابعة وعلى سبيل المثال وليس الحصر امام وزارة التضامن الجتماعى وجيع هيئاتها ووزارة الداخلية وجميع 

هيئاتها وشركاتها ووزارة الزراعة واستصلح الراضى وجميع هيئاتها وشركاتها ووزارة الصحة والسكان 

وجميع هيئاتها وشركاتها ووزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات وجميع هيئاتها وشركاتها ووزارة الستثمار 

وجميع هيئاتها وشركاتها ووزارة القوى العاملة والهجرة وجميع هيئاتها ووزارة المالية وجميع هيئاتها.  مع البقاء 

علي الصلحيات الممنوحة لعضاء مجلس الدارة السابقة  بصفاتهم  .  وللسيد / أحمد محمد صفاء الدين حافظ 

الحوشى حق التوقيع منفردا امام جميع البنوك التجارية فى اي معاملت بنكية .

845 - الفارو رودريجز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32714   وتم ايداعه بتاريخ    2008-06-03 

برقم ايداع   11854 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2008  بــ :  

846 - جولي اليني هاوكينز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32714   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2008 برقم ايداع   11854 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2008  بــ :  
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847 - أحمد محمد صفاء الدين حافظ الحوشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32714   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-06-2008 برقم ايداع   11854 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2008  بــ :  

848 - حسن السيد محمد الشناوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32793   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2008 برقم ايداع   12180 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2008  بــ :  تفويض السيد الستاذ / حسن 

السيد محمد الشناوي رئيس مجلس الدارة في التوقيع على ما يلي - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 

- 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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849 - غادة محمد محمود البغدادى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32876   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2008 برقم ايداع   12460 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2008  بــ :  انتخاب مجلس الدارة جديد 

لمده ثلث سنوات - لرئيس مجلس الدارة الستاذه / غاده محمد محمود البغدادي حق التوقيع عن الشركة أمام 

الغير و لدى كافة الجهات  الدارية والحكومية والخاصة والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها 

والتعديلت اللزمة وعقود التعديل  وعلى جميع الطلبات والنماذج وعقود الندماج وكذلك التوقيع أمام الهيئة العامة 

للستثمار و المناطق الحرة ومصلحة  الشهر العقاري و التوثيق و مركز تنمية التجارة و السجل التجاري والغرفـة 

التجاريـــة و الهيئة العامة للرقابة المالية  ومصلحة الضرائب المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات و 

هيئة التنمية الصناعية و أمام كافة الوزارات و  الهيئات و المصالح الحكومية و التوقيع أمام كافة البنوك و 

المصارف و المؤسسات المالية وفتح الحسابات لديها  والتوقيع على الشيكات و خطابات الضمان و التسهيلت 

الئتمانية و كافة    العمليات المصرفية و التوقيع على عقود الرهـن والقــتراض و لصالح البنوك و بيع و شراء 

أصول الشركة المنقولة و  خاصة السيارات و وسائل النقل المختلفة , و له في ذلك تفويض أو توكيل الغير في كل 

أو بعض مما ذكر . 

850 - يحيي  وجية  عطاا  يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32876   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2008 برقم ايداع   12460 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2008  بــ :  

851 - رشا سمير  صادق سلمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32876   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2008 برقم ايداع   12460 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2008  بــ :  

852 - على محمود سعدالدين الطاهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32876   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2008 برقم ايداع   12460 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2008  بــ :  

853 - صلح سامح محمد توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32997   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2008 برقم ايداع   12995 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2008  بــ :  

854 - طارق سامح محمد توفيق  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    32997   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2008 برقم ايداع   12995 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2008  بــ :  

855 - مجدى محب كميل قصبجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32997   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2008 برقم ايداع   12995 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2008  بــ :  ممثل عن شركة 

RELIANCE INTERNATIONAL HOLDING PET LD - تجديد مدة مجلس الدارة

856 - امل ظريف لبيب  مدير   المقيد برقم قيد    33013   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-2008 برقم ايداع   

13057 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2008  بــ :  
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857 - ايمان ظريف لبيب  مدير   المقيد برقم قيد    33013   وتم ايداعه بتاريخ    16-06-2008 برقم ايداع   

13057 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2008  بــ :  وتباشر المديرتان وظائفهما لمدة غير محددة - تمثل 

المديرتان الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردتين او مجتمعتين في هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل باسمها 

واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل - و للمديرتين منفردين او مجتمعين الحق فى التوقيع عن الشركة و التوقيع على عقودها و التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات و المصالح و المؤسسات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام 

وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها , ولهما الحق فى 

تاسيس الشركات و التوقيع على عقود التاسيس و تعديلها و التوقيع امام الشهر العقارى و التوقيع على عقود الشراء 

و البيع و الرهن و القتراض و حق المتياز و حق الختصاصات و لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع 

للصول و الممتلكات العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها , و لهما الحق فى 

تعيين و عزل مستخدمى و وكلء 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 التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , كما لهما حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف فى فتح الحسابات البنكية 

و اغلقها و السحب و اليداع و التوقيع على الشيكات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و 

الرهن و الحصول على التسهيلت الئتمانية و التوقيع على العقود الخاصة بها و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف و الشركات و فتح العتمادات المستندية و الفراج عن راس المال المودع بالبنوك و كل ذلك 

باسم الشركة و لمصلحتها و ضمن اغراضها ,و لهما الحق فى التصالح و القرار و النكار و البراء بوجه عام و 

اتخاذ جميع ما تقتضية اجراءات التقاضى و لهما الحق فى توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 0

858 - عمرو محمد حسين احمد عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    27581   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2007 برقم ايداع   20415 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2008  بــ :  - تفويض السيد / اكرم محمد 

احمد الجندى والسيد / اسامة الحاجرى محمود نعيم الحاجرى . مجتمعين فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها لدى كافة 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق شراء اصول الشركة وممتلكاتها بما 

فى ذلك السيارات بجميع انواعها وابرام التعاقدات مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية .

859 - محمد عادل عبد الفتاح البسيونى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    33472   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-07-2008 برقم ايداع   14995 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2008  بــ :  ممثل عن 

شركة رؤية القابضة للستثمارات ش.م.م - تفويض المهندس / محمد عادل عبد الفتاح البسيونى - رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب ممثل عن شركة رؤية القابضة للستثمارات ش.م.م والسيد / كريم اشرف هشام برقاوى 

– عضو مجلس الدارة ممثل عن شركة رؤية القابضة للستثمارات ش.م.م مجتمعان فى  الحق في التوقيع علي 

عقود القتراض والرهن بكافه انواعه للنفس أوالغير وكفاله الغير ولهم الحق فى توكيل البنوك او الغير فى كل او 

بعض مما ذكر وكل ذلك بصفتهم مع بقاء كافة الصلحيات الممنوحة للسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب والسيد / عضو مجلس الدارة كما هى .

866 - جوهان انطون جود  JOHAN ANTON GOOD  مدير   المقيد برقم قيد    49024   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-09-2004 برقم ايداع   4788 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2008  بــ :  فرع-  للتصرف 

بالنابه عنه بصفته مدير فنادق ومنتجعات سويس إن فرع مصر فيما يتعلق بما يلي:التوقيع منفردا وتفويض حقوق 

التوقيع الي الغير,وذلك في جميع المور المتعلقه بالمؤسسات الحكوميه والبنوك ,بشان القروض وغيرها من أمور 

- التوقيع علي عقد اتفاقيه الداره وانهائها وتعديلها- أضافه أي عقد اتفاقيه الداره وانهائه وتعديله ,الموضح في 

السجل التجاري لفنادق ومنتجعات سويس إن في مصر - التوقيع بالنابه عن فنادق ومنتجعات سويس إن قباله 

كاتب العدل ومكتب السجل التجاري  والوزارات وكل الجهات والسلطات الحكومية الخري في مصر- يسري هذا 

التوكيل لخمس سنوات من 13 /10 / 2022 حتي 12 /10 /2027

910 - الين فان بيلجوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39239   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-08 

برقم ايداع   11741 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2009  بــ :  - ممثل عن شركة ال اس جى لوفتهانزا 

سرفيس اوروبا - افريقيا جى ام بى اتش - بدل من السيد / ديرك بروك
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911 - حسن حسين صدقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30798   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1997 برقم ايداع   2750 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2009  بــ :  

924 - أميرة محمد فكرى فريد عبدالشافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39903   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2009 برقم ايداع   14191 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2009  بــ :  

925 - نانسي محمد فكري فريد عبد الشافي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39903   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2009 برقم ايداع   14191 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2009  بــ :  

860 - منتصر  محمد  محمود  زكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33484   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2008 برقم ايداع   15070 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2008  بــ :  - لرئيس مجلس الدارة تمثيل 

الشركة أمام القضاء وإتخاذ كل الجراءات القانونية للشركة وكل ما يلزم قانونا والحق فى القرار والنكار 

والصلح والتوقيع عليه والتصديق على محاضره وكذلك القرار بالحقوق والتنازل عنها والتقرير بترك الخصومة 

وإقرار التصالح والتنازل والتخالص عن الجنح والجنايات والدعاوى بكافة أنواعها سواء المقامة من أو ضد 

الشركة أثناء وبعد  صدور حكم فيها وقبض الثمن وقبض المبالغ المحكوم بها أو المتصالح عليها وكذلك صرف 

جميع المبالغ والودائع بخزائن المحاكم ومكاتب البريد ولرئيس مجلس اإلدارة وألى من أعضاء مجلس الدارة 

منفردين أو مجتمعين 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 والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وحق ضمان وكفالة الغير بإسم الشركة ولمصلحتها وكافة  صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم 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 وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم جميع  الصلحيات لتصريف أعمال الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع على كافة العقود البتدائية 

والنهائية بالبيع والشراء والرهن  والبدل والقتراض والتبرع لعقار والمنقول والتصرف فى كافة أصول الشركة 

والتوقيع على عقود التعديل وتأسيس الشركات أمام الهيئة العامة الستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لرقابة 

المالية ومصلحة الشهر العقارى والبنوك وإدارات المرور وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على 

كافة المعاملت المالية والبنكية أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على الشيكات ولهم حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

861 - مريم محمد قاسم احمد السمني  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    33486   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-07-2008 برقم ايداع   15072 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2008  بــ :  

862 - ساره وجدى حيدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33542   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2008 برقم ايداع   15315 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2008  بــ :  ممثلة لشركة اروب لبنان - 

خلفا للسيدة / مايا توفيق القاضى

863 - كريم عطا ا وهبه  مدير   المقيد برقم قيد    7838   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2001 برقم ايداع   

6129 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2008  بــ :  يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل المدير الشركة 

في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أوالقانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وله الحق في القتراض من البنوك بإسم الشركة 

أو في الحصول على تسهيلت بنكية جارية بضمانات أو بدون ضمانات لما في صالح الشركة وله حق اليداع 

والسحب من البنوك والتوقيع على حسابات الشركة أمام البنوك والتوقيع علي الشيكات والكمبيالت منفردا  وله 

الحق في شراء أو بيع بعض أصول الشركة بما في ذلك السيارات والتوقيع على عقود الشراء أو البيع البتدائية 

والنهائية أمام الشهر العقاري وكافة الجهات المختصة وامام المرور فى اى فرع له ولسيادته تمثيل الشركة تمثيلش 

كاملش أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم على اختلف درجاتها ولجان التصالح وغيرها ويعتبر توقيعه 

ملزما  للشركة في أي تصرفات على أن يكون التوقيع مشفوعا  بالصفة التي يتعامل بها .

864 - احمد محمود احمد محمد الصعيدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    16128   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2005 برقم ايداع   12388 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2008  بــ :  
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865 - محمد عادل عبد الفتاح البسيونى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    34002   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-08-2008 برقم ايداع   17270 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2008  بــ :  ممثل عن 

شركة رؤية القابضة للستثمارات ش.م.م - تفويض المهندس / محمد عادل عبد الفتاح البسيونى رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب ممثل عن شركة رؤية القابضة للستثمارات  ش.م.م والسيد / كريم اشرف هشام برقاوى 

عضو مجلس الدارة ممثل عن شركة رؤية القابضة للستثمارات  ش.م.م مجتمعان فى الحق في التوقيع علي 

عقود القتراض والرهن بكافه انواعه للنفس أوالغير وكفاله الغيرولهم الحق فى توكيل البنوك او الغير فى كل او 

بعض مما ذكر وكل ذلك بصفتهم مع بقاء كافة الصلحيات الممنوحة للسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب والسيد / عضو مجلس الدارة كما هى

935 - باسم منير غبور حنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2009 برقم ايداع   16188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2009  بــ :  

936 - وجدى احمد العماوى احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2009 برقم ايداع   16188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2009  بــ :  

937 - احمد محمد عبدالعزيز متولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2009 برقم ايداع   16188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2009  بــ :  

867 - محمد احمد محمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    34540   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-09-2008 برقم ايداع   19527 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2008  بــ :  تجديد الثقة في مجلس 

الدارة وتوزيع الختصاصات -يمثل الشركة الستاذ / محمد احمد محمد ابراهيم رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب وله الحق في الحصول علي التسهيلت الئتمانية من البنوك والموردين وغيرها والقرض والرهن وشراء 

وبيع اي اصل من اصول الشركة من عقارات او منقولت وتمثيل الشركة امام الهيئة العامه للستثمار والمناطق 

الحره والهيئة العامه للرقابة المالية و الشهر العقاري والتوثيق والغرفة التجارية والسجل التجاري وغيرها من 

المصالح الحكومية وادارتها والهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع العمال والخاص والتوقيع علي عقود 

الشركات وانظمتها وله الحق في ادخال اي تعديلت عليها كما له الحق في شراء السيارات وجميع وسائل النقل 

الخري وبيعها ايا كان نوعها واستخراج رخصها وتجديدها سنويا ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتسليم اللوحات 

المعدنية وكافة اجراءات المرور والتوقيع علي العقود والوراق الخاصة بذلك امام مكتب الشهر العقاري والتوثيق 

وادارات المرور المختلفه وله حق توكيل الغير في كل او بعض مما تقدم بموجب توكيل وله الحق في التوقيع علي 

عقود المعاوضة مع الشركة

868 - ابراهيم احمد محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34540   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2008 برقم ايداع   19527 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2008  بــ :  

869 - محمد مجدى احمد محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34540   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2008 برقم ايداع   19527 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2008  بــ :  

870 - لورا داريا روس  LAURA DARIA ROS  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    34978   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-10-2008 برقم ايداع   21301 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2008  بــ :  ممثل  لشركة 

شنايدر للصناعه ShnedirIndustrie S.R.L - بدل من السيد / جيفرى آرثر لوسكوت
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871 - محمد خليفه حميد عبدا الرميثى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35067   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2008 برقم ايداع   21763 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2008  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدد 

اخرى - الموافقة على اعادة توزيع الختصاصات لمجلس الدارة لتكون كالتالى : 1- تفويض السيد الستاذ/ محمد 

على حسن وهية نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا فى التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب فى حدود مبلغ 50000 جنية )خمسون الف جنيها مصريا( واكثر من ذلك مجتمع مع السيد الستاذ/ محمد 

خليفة حميد عبدا الرميثى رئيس مجلس الدارة و مجتمعين فى التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

والفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم مجتمعين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية 2- لهم الحق مجتمعين فى التوقيع عن الشركة وتمثيلها فى علقاتها مع الجهات الرسمية 

وغير الرسمية والتعامل باسمها والقيام بالتوقيع على كافة العقود والمعاملت والتوقيع على عقود البيع والشراء 

والتنازل للنفس وللغير وتوكيل الغير والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات امام 

الشهر العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية واجهزة المدن الجديدة 3- لنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

له الحق منفردا فى التعين والعزل وتحديد المرتبات والجور والمكافات للمديرين والعاملين الشركة 4- لهم الحق 

مجتمعين فى ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وشراء جميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت اللزمة لنشاط الشركة 5- لهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر

872 - هشام عبدالحليم عبدالفضيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    35252   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2008 برقم ايداع   22733 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2008  بــ :  

873 - حسن على حسن ابو العينين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35487   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2008 برقم ايداع   23693 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2008  بــ :  

874 - احمد محمد عادل حسن صبح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    35487   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-11-2008 برقم ايداع   23693 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2008  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة بنفس التشكيل - استمرار صلحيات واختصاصات السيد / رئيس مجلس الدارة كما وردت بالنظام 

الساسى للشركة وكذلك بالسجل التجارى

875 - حازم ابراهيم لطفي عبد اللطيف لطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35487   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-11-2008 برقم ايداع   23693 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2008  بــ :  

876 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    35958   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-11-2008 برقم ايداع   25272 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2008  بــ :  ممثل عن شركه 

ترافكو جروب انترناشيونال القابضه ش.م.م - تجديد مدة مجلس الدارة لدورة اخرى

877 - تانيا حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35958   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2008 برقم ايداع   25272 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2008  بــ :  ممثله عن شركة هيكسيا 

ايكوتيز كابيتال ش م م

878 - كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35958   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2008 برقم ايداع   25272 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2008  بــ :  ممثل عن شركه اتش دى اند 

كى تى هولدنج ش.م.م

879 - محمد محمود حسن البهنسى  مدير   المقيد برقم قيد    36190   وتم ايداعه بتاريخ    2008-12-18 

برقم ايداع   26276 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

956 - رامي حمزه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39292   وتم ايداعه بتاريخ    10-06-2009 برقم 

ايداع   11998 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2009  بــ :  عضو مجلس إدارة ممثل  لشركة لفارج بلدنج 

ماتريالز هولدنج ايجيبت.

957 - جامشيد  جاهنجير  خان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    39292   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2009 برقم ايداع   11998 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2009  بــ :  
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880 - هشام عبدالحميد محمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    36190   وتم ايداعه بتاريخ    2008-12-18 

برقم ايداع   26276 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع 

الغيرويكون  الحق فى التوقيع عن الشركة  للسيد / محمد محمود حسن البهنسى  مجتمع مع احد من السيدة/ عايدة 

رجب عبدا  او السيد / هشام عبدالحميد محمد حسين    فى التعامل باسم الشركة  فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . ولهم 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 وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها 

وكذلك لهم الحق  فى التوقيع على عقود الشراء والبيع الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم 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 الحق فى التعامل مع وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم 

وهيئه البنيه التعليميه وصندوق تنميه ودعم المشروعات والهيئه العامه للمجتمعات العمرانيه الجديده واجهزتها.   

وللمديرون الحق في التوقيع علي عقود القتراض والرهن لصالح البنوك او للبنك الهلي المصري او للغير  -

ولهم الحق التوقيع امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق وامام البنوك وامام كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

وفي توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر .

881 - عايدة رجب عبدا السيد  مدير   المقيد برقم قيد    36190   وتم ايداعه بتاريخ    18-12-2008 برقم 

ايداع   26276 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2008  بــ :  

882 - هشام عادل محمد حافظ  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    36349   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-2008 برقم ايداع   26925 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2008  بــ :  ممثل ا للشركة ضمن 

مجلس ادارة شركة طويق للدواجن

883 - محمد عادل محمد حافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36349   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2008 برقم ايداع   26925 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2008  بــ :  ممثل ا للشركة ضمن مجلس 

ادارة شركة طويق للدواجن

884 - يحيي عادل محمد حافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36349   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2008 برقم ايداع   26925 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2008  بــ :  ممثل ا للشركة ضمن مجلس 

ادارة شركة طويق للدواجن

885 - عادل محمد حافظ محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    36349   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2008 برقم ايداع   26925 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2008  بــ :  ممثل ا للشركة ضمن مجلس 

ادارة شركة طويق للدواجن

886 - سعد احمد هانى سعد هجرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37006   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2009 برقم ايداع   2466 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2009  بــ :  

887 - أحمد محمد صفاء الدين حافظ الحوشى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    37006   

وتم ايداعه بتاريخ    05-02-2009 برقم ايداع   2466 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2009  بــ :  - ممثل عن 

شركة بنجي ايجيبت الزراعية  - - الموافقة على إعادة تشكيل أعضاء مجلس الدارة والصلحيات -  مع تجديد 

مدة المجلس : يكون للسيد / احمد محمد صفاء الدين حافظ الحوشى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كافة 

السلطات والصلحيات وتمثيل الشركة أمام جميع الوزارات والهيئات والدارات والمصالح الحكومية والغير 

حكومية وشركات قطاع العمال العام والخاص والفراد وإجراء جميع المعاملت والصفقات التجارية الخاصة 

بالشركة مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والفراد وله الحق فى تمثيل الشركة أمام جميع البنوك 

التجارية والتوقيع منفردا علي كافة المستندات والوراق الخاصة بإستيراد السلع والحبوب بكافة انواعها وله الحق 

في التوقيع منفردا علي إجراء جميع المعاملت البنكية على سبيل المثال وليس الحصر القراض والقتراض وربط 

الودائع وفكها والتسهيلت الئتمانية والعتمادات المستندية وجميع المعاملت البنكية الخرى وسحب أى مبالغ 

مالية . مع البقاء على كافة الصفات والصلحيات والتفويضات الممنوحة السابقة للمفوضين من الفئة ) أ ( والفئة ) 

ب ( وللستاذ / عبد العزيز عبد المنعم الفقي  - 26506172101177 والستاذ / باهر نبيل محمد ابراهيم  - 

. 27911260200997
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888 - عبد العزيز عبد المنعم عبد العزيز الفقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37006   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-02-2009 برقم ايداع   2466 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2009  بــ :  

889 - رشيد عبو  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    37006   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2009 برقم ايداع   2466 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2009  بــ :  استقالة - ورفع اسمه من قائمة 

التفويضات بالتوقيع بالنابة عن الشركة من الفئتين   ) أ ( و ) ب (  .

997 - محمد سعيد محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    43729   وتم ايداعه بتاريخ    2010-02-01 

برقم ايداع   2168 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  

998 - حمزة  محمد عصام حسين السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    43729   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2168 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2010  بــ :  

999 - احمد مبارك محمود على ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43793   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2010 برقم ايداع   2414 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2010  بــ :  تفويضه في القيام التي تقتضيها 

تمثيل الشركة أمام القضاء و قبول الصلح و التحكيم  وفاء ما علي الشركة من ديون .  - التصفية كما يلي :   -

الحق في التصرف في جميع أصول الشركة الثابتة و المنقولة سواء بالبيع أو التنازل بما في ذلك العقارات و  -  .

السيارات و له الحق في توكيل أو تفويض ما شاء فيما ذكر .

1000 - ايمن ابراهيم الحسينى دره  مدير فرع   المقيد برقم قيد    44261   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2010 برقم ايداع   4178 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2010  بــ :  

890 - محمود احمد محمد خفاجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37410   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2009 برقم ايداع   4200 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2009  بــ :  من له حق الداره والتوقيع السيد 

/ محمود احمد محمد خفاجى رئيس مجلس الداره والسيد/ وائل محمود احمد محمد خفاجى نائب رئيس مجلس 

الداره وعضو منتدب والسيد / احمد محمود احمد عضو مجلس اداره مجتمعين او منفردين فى الدارة والتوقيع  

نيابه عن الشركه امام البنوك ولهم الحق فى فتح العتمادات الدائنة والمدينة والتوقيع على الشكيات والسحب وكافة 

العمال المصرفية وفى تأسيس الشركات بكافة انواعها واشكالها واجراء التعديلت عليها والتوقيع نيابة عنا امام 

الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومصر المقاصه والشهر العقارى واثبات التاريخ والتوقيع على 

عقود التعديل والسجل التجارى والتاشير والتعديل بة والهيئة العامة للتامينات الجتماعية ومكاتب العمل وادارات 

المرور والتراخيص وتجديدها  واتحاد العام للتشييد والبناء ومصلحه الجمارك والغرفه التجاريه وماموريات 

الضرائب بكافة انواعها ولجان الطعن وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه ولهم الحق فى ابرام كافه العقود 

والمشارطات  والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وفى بيع اى اصل من اصول الشركة 

ورهنها والقتراض منها بشرط ان تكون العمال الصادرة منهم لصالح الشركة وبأسمها وله الحق فى توكيل الغير 

فى كل او بعض مما ذكر

891 - ماجد ميشيل توماس اغابيوس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    37527   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2009 برقم ايداع   4809 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2009  بــ :  

892 - حسام الدين مصطفى حسنى حسين النجار  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    37720   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-03-2009 برقم ايداع   5604 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2009  بــ :  وعضو منتدب  ممثل 

عن المجموعة المالية فايناس القابضة ش م م -تفويضة فى تاسيس الشركات والتوقيع على عقود التاسيس والنظمة 

الساسية للشركات وعقود التعديل امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب الشهر العقارى 

والتوثيق  وله توكيل الغير فى كل او بعض ماسبق .

893 - اسلم حلمى جمعه عمرو  مدير فرع   المقيد برقم قيد    37781   وتم ايداعه بتاريخ    2009-03-23 

برقم ايداع   5842 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2009  بــ :  
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894 - اسلم جلل احمد درويش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37781   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2009 برقم ايداع   5842 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2009  بــ :  - الموافقة على تعديل صلحيات 

وسلطات مجلس الدارة لتصبح على النحو التالى  :-   يمتلك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عده 

مديرين او وكلء مفوضين وان تخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفريين او مجتمعين .  لرئيس مجلس 

الدارة السيد / اسلم جلل احمد درويش  والعضو المنتدب / مصطفى جلل احمد درويش مجتمعين او منفردين 

وذلك فى التعامل بأسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه 

الماليه ومصلحه التسجيل التجارى والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه وهيئه التنميه الصناعيه والهيئه 

العامه للرقابه على الصادرات والواردات ومصلحه الشهر العقارى والتوثيق ومصلحه الجمارك وهيئه التامينات 

الجتماعيه وكذلك وترخيص وتجديد السيارات أمام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه 

ولمصلحتها وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل وحق التوقيع على أوامر ومستندات وشراء 

السهم أمام شركات تداول الوراق الماليه والبورصه المصريه وحق التوقيع على عقود أشتراك الشركة فى 

تأسيس الشركات الخرى وعلى عقود تعديل أوإندماج أوأنقسام الشركه , وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها والحق 

فى التعامل باسم الشركه مع كافه البنوك والمصارف والمؤسسات الماليه من السحب واليداع و الفراج عن راس 

المال المودع لدى البنك والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وقبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية  وكذلك الحق في التوقيع علي عقود القتراض والرهن والغير 

ولهم الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر .

1028 - طارق فرج مسعود الفطس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49895   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2005 برقم ايداع   471 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  

1029 - محمد طارق محمد صفوت الجمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    46121   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2010 برقم ايداع   11999 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2010  بــ :  تجديد عضوية رئيس وأعضاء 

مجلس أدارة الشركة لمده أخرى مع بقاء الختصاصات كما هي دون تعديل

1030 - تامر  عبد الكريم  منسي  مدير   المقيد برقم قيد    46312   وتم ايداعه بتاريخ    10-06-2010 برقم 

ايداع   13116 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2010  بــ :  
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895 - محمد سامي محمود ابراهيم نصير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38002   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2009 برقم ايداع   6666 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2009  بــ :  كل من رئيس مجلس الدارة 

أونائب رئيس مجلس الدارة أو العضو المنتدب, الحق فى فتح وغلق حسابات الشركة لدى كافة البنوك وله جميع 

السلطات فى هذا الشأن, وكذلك التوقيع على عقود وطلبات التسهيلت الئتمانية و التوقيع على الشيكات والسندات 

الذنية وأذون وأوامر الصرف وفتح العتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان والتوقيع بكل ما يلزم فى هذا 

الشأن. وكذلك بيع وشراء السيارات بكافة أنواعها باسم ولحساب الشركة وترخيصها وتجديدها واستلم وتسليم 

اللوحات المعدنية من وإلى إدارت المرور واستخراج شهادات البيانات والمخالفات واستلم التراخيص والتوقيع 

على عقود البيع والشراء أمام الشهر العقارى والتوثيق والتوقيع أمام إدارات المرور ونيابات ومحاكم المرور 

والجمارك بكافة أنحاء الجمهورية ولهم الحق منفردين فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر, والتوقيع نيابة عن 

الشركة على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وتعديلتها والتخارج منها وفسخها وقبول وإدخال التعديلت 

عليها أمام كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وأمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة 

العامة للرقابة المالية أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والسجل التجارى والغرفة التجارية والتأمينات 

الجتماعية ومصلحة الضرائب. ويحق له توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر, و التعامل وتقديم الطلبات 

والمستندات وسداد الرسوم واستردادها والتوقيع باسم ولحساب الشركة ونيابة عنها مع كافة الهيئات والشركات 

والجهات الدارية أيا كانت والمصالح الحكومية والغير حكومية ووزارة السكان والمجتمعات العمرانية الجديدة 

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سفنكس الجديدة والهيئة المصرية للمساحة ومصلحة الشهر 

العقارى والتوثيق ومكاتبها ومأمورياتها وتمثيل الشركة أمام الهيئات والوزارات والدارات المختصة والدارة 

العامة للشركات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارت التجارة الخارجية 

والتموين ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادارت والورادات وسجلت الموردين والوكلء 

التجاريين والغرف التجارية والجمارك والموانئ والتليفونات الرضية والمحمولة والوحدات المحلية وشركات 

الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحى.  أما عقود بيع  و إيجار أرض الشركة أو التنازل عنها أو عن جزء 

منها أو عقود المشاركة والتطوير على الرض سواء تطوير زراعى أو عقارى أو عقود الرهون والقروض 

وترتيب أى حق عينى عليها تكون من اختصاص الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة

896 - احمد محى على بحيرى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    38002   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2009 برقم ايداع   6666 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2009  بــ :  

897 - محمد فائق محمد البورينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38002   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2009 برقم ايداع   6666 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2009  بــ :  

898 - محمود محمد سامى محمود نصير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38002   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2009 برقم ايداع   6666 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2009  بــ :  

899 - عبد ا عبد السلم يوسف يوسف الشامي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38002   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2009 برقم ايداع   6666 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2009  بــ :  

900 - طارق  محمد احمد  سعد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38166   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2009 برقم ايداع   7253 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2009  بــ :  تحديد الختصاصات علي النحو 

التالي : يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة السيد / طارق محمد احمد سعد رئيس مجلس الدارة مجتمعآ مع 

السيد المهندس / عماد زكي صادق احمد السويدي ولهما الحق في فتح الحسابات باسم الشركة امام البنوك )

مجتمعين( ولهما الحق في إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة ولهما الحق في ابرام جميع 

العقود والمشارطات ولهما الحق في إدارة الشركة وتمثيلها امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام 

جميع الجهات الحكومية والرسمية وللسيد / طارق محمد احمد سعد رئيس مجلس الدارة والسيد المهندس / عماد 

زكي صادق احمد السويدي حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

2681 - حمد كامل عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    146838   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2020 برقم 

ايداع   6876 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  

2718 - الستاذة شارلوت فامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148210   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11369 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثلة لشركة سان غوبان 

الشرق الوسط هولدنغ ش.م.ل -  بدل من السيد/ هادي جان ناصيف.
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2719 - فابيان نتالى ليسور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148210   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11369 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثلة لشركة سودامكو ش.م.ل 

-   بدل من السيد/ رافي أويديس شورجيان

901 - رأفت محمد احمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    38329   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-04-2009 برقم ايداع   7959 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2009  بــ :  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 والعضو المنتدب السيد / رأفت محمد احمد محمد – والسيد / عمرو رأفت محمد 

احمد – والسيد / محمد رأفت محمد احمد – والسيدة / ريهام رأفت محمد احمد )مجتمعين او منفردين (الحق فى 

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

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحساب واستصدار خطابات وشهادات الضمان  - كما لهمنفردآ الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الوذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.  ولرئيس  مجلس الدارة  السيد / رأفت محمد احمد محمد )

منفردا (  - حق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

902 - محمد محمود يوسف ابو زيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38372   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2009 برقم ايداع   8168 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2009  بــ :  استقالة

903 - احمد محمد عيسوى الخرس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    38372   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-04-2009 برقم ايداع   8168 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2009  بــ :  

904 - محمد محمد هانى مصطفى  كمال محمدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    38377   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-04-2009 برقم ايداع   8210 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2009  بــ :  ممثل  عن شركة 

اورنچ مصر للتصالت ش.م.م بدل  من السيد/ أيمن أحمد عبد العزيز أحمد.

905 - عماد عبد المجيد محمود السنباطي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    38377   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-04-2009 برقم ايداع   8210 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2009  بــ :  ممثل  عن 

شركة اورنچ للخدمات ش.م.م - إلغاء كافة سلطات التوقيع الواردة على السجل التجاري للشركة الخاصة بالسيد/ 

أيمن أحمد عبد العزيز أحمد والسيد/ ناجي وليم عبدا جرجس.   وذلك مع إبقاء كافة سلطات التوقيع الخرى 

الواردة على السجل التجاري للشركة كما هي.

906 - كريم ممدوح موريس اسكندر عوض  مدير   المقيد برقم قيد    38620   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2009 برقم ايداع   9259 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2009  بــ :  

907 - رامى ممدوح موريس اسكندر عوض  مدير   المقيد برقم قيد    38620   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2009 برقم ايداع   9259 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2009  بــ :  
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908 - كلودى ريمون توفيق ابراهيم طرزى  مدير   المقيد برقم قيد    38620   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2009 برقم ايداع   9259 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2009  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم )منفردين أو مجتمعين( في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فبما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية 

للجمعية العامة .كما لهم )منفردين أو مجتمعين( حق تمثيل الشركة في علقتها مع الغير ولهم كافة الصلحيات 

اللزمة لتحقيق غرض الشركة وإجراء كافة التعاملت باسمها وتمثيلها امام كافة الوزارات والمصالح الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام والخاص وعلى العموم تمثيل الشركة أمام الهيئات التي لم يرد ذكرها صراحة كما 

لهم الحق )منفردين أو مجتمعين( في إجراء كافة العقود والمستندات والتوقيع عليها باسم الشركة سواء كانت عقود 

بالتصرفات بالبيع أو بالشراء لكل أو بعض أصول الشركة ومنقولتها وممتلكاتها ولهم الحق )منفردين أو 

مجتمعين( في التعامل مع البنوك والمصارف المختلفة وحق القتراض والرهن والبيع لصالح النفس أو الغير 

والتوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لكافة أصول الشركة الثابتة والمنقولة وحق كفالة الغير كفالة عينية أو 

شخصية وحق التوقيع على عقود التأجير التمويلي وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وفي فتح الحسابات 

بالبنوك والمصارف المختلفة وكافة المؤسسات المالية وتحرير وتوقيع كافة الشيكات البنكية وحق السحب واليداع 

والصرف بصفة عامة وقبض ودفع كافة المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة المبالغ والسندات الذنية التجارية – كما 

يحق لهم )منفردين أو مجتمعين( تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافآتهم بصفة عامة - ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر من هذه السلطات ,ويختص 

السيد / يوحنا مجدي مرقس إبراهيم )من غير الشركاء( – بطاقة رقم قومي 28409242501854 – مصري 

الجنسية – في التوقيع على الشيكات والسحب النقدي والتعامل مع جميع البنوك والمصارف المختلفة لصالح 

الشركة بحد أقصى 100000.00 جنيه )فقط مائة ألف جنيه مصري ل غير( وفي تسديد كافة المدفوعات 

الحكومية لصالح الشركة بدون حد أقصى والتوقيع على فتح العتمادات المستندىة و التحصيل المستندى ونموذج 4 

الصادر من البنوك .

909 - محمود عبيد محمود سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3752   وتم ايداعه بتاريخ    2001-04-24 

برقم ايداع   437 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2009  بــ :  

912 - وائل محمد محمد عبدالحميد سعده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    30798   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1997 برقم ايداع   2750 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2009  بــ :  اضافة بعض الختصاصات 

للسيد / وائل محمد محمد عبد الحميد سعدة بصفته )رئيس مجلس الدارة (كالتى :هو الممثل القانونى للشركة  

شركة دجلة للستثمار العقارى )مجموعة دجلة للستثمار العقارى معمار المرشدى (ويكون له حق الشراف على 

كل قطاعات وادارات الشركة وممثل للشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ومحافظة القاهرة 

واداراتها المختلفة وجميع الحياء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزتها المختلفة واداراتها وجميع 

الوزارات والهيئات واداراتها المختلفة وهيئة الستثمار واداراتهاالمختلفة ومصلحة السجل التجارى والغرف 

التجارية وشركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحى وشركات التصالت واداراتها المختلفة وهيئة 

التامينات الجتماعية واداراتها المختلفة والدفاع المدنى وجميع اجهزة الدولة و إدخال كافة المرافق لمشروعات 

الشركة المختلفة وتسلم واستلم جميع المستندات والتوقيع والقرار عليها وكذلك التعامل مع ادارات المرور 

المختلفة لتجديد وترخيص سيارات الشركة بكافة انواعها ونقل ملكيتها للشركة وشراء وبيع السيارات والتوقيع على 

العقود امام مامورية الشهر العقارى والتوثيق واستلم وتسلم اللوحات المعدنية واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك 

والتوقيع على كل ما يلزم وله حق القرار والتصالح والتنازل وترك القضايا التى ترفعها الشركة اوترفع عليها امام 

كافة المحاكم على اختلف انواعها ودرجاتها ومجلس الدولة وهيئة فض منازعات المستثمرين وله اوسع السلطات 

فى ذلك وتوكيل المحاميين والغير فى كل او بعض ماذكر ويحظر عليه اجراء اى نوع من انواع التصرفات التى 

من شانها التصرف فى بيع اى اصل من اصول الشركة وكذلك يحظر عليه التوقيع على عقود القروض والرهون 

والتسهيلت الئتمانية للبنوك بكافة انواعها والمبادلت التجارية على ان تمنح جميع صلحيات التصرفات فى 

اصول الشركة الى من تفوضه الجمعية العامة غير العادية للشركة بهذا الشان

913 - خالد بن على بن عبدا بقشان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39499   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2009 برقم ايداع   12451 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2009  بــ :  

914 - اميره عادل سيد عبد الحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39499   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2009 برقم ايداع   12451 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2009  بــ :  
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915 - جمال سعد محمد عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39499   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2009 برقم ايداع   12451 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2009  بــ :  ممثلعن شركة ايكوال تراست 

هولدينق

916 - مازن بن على بن عبد ا بقشان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39499   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2009 برقم ايداع   12451 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة الثر 

السعودية للتجارة ) ش ذ م م (

917 - خليل مفيد خليل الشيخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39499   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2009 برقم ايداع   12451 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2009  بــ :  ممثل عن شركة بقشان العربية 

للستثمار ) ش ذ م م (

918 - فاطمه امين اسماعيل على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39587   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2009 برقم ايداع   12849 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2009  بــ :  تجديد الثقة فى مجلس الدارة 

الحالى

919 - غادة محمد فكرى فريد عبد الشافى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    39903   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-07-2009 برقم ايداع   14191 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2009  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة لدورة جديدة وتحديد اختصاصاتة وذلك على النحو التالى - تفويض الستاذة /غادة محمد فكرى فريد عبد 

الشافى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك فى الحصول على 

تسهيلت بنكية وائتمانية وقروض من البنوك وتوقيع جميع العقود والمستندات اللزمة لذلك من هذا الشأن بما فى 

ذلك الرهن والبيع لصول الشركة المختلفة والتوقيع على عقود البيع والشراء والرهن والقسم والبدل ورهن 

العقارات والمعدات والمنقولت والسيارات وجميع الثابت والمنقول  باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على عقود 

البيع والشراء امام الشهر العقارى وكذلك فى اليجار الذى تقل مدته او تزيد مدته عن ثلث سنوات وكذلك في 

التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع  على عقود الشراء  والقتراض  وله الحق في 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  فى كل او بعض ما ذكر.

920 - محمد فكري فريد عبدالشافي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    39903   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-07-2009 برقم ايداع   14191 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2009  بــ :  استقالة

921 - محمد علء صلح الدين محمد سعيد الجوهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39903   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-07-2009 برقم ايداع   14191 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2009  بــ :  

922 - انجى محمد فكرى فريد عبد الشافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39903   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2009 برقم ايداع   14191 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2009  بــ :  

923 - اجات حسن ابراهيم يسن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    39903   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2009 برقم ايداع   14191 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2009  بــ :  

938 - شريف لطفى متولى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2009 برقم ايداع   16188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2009  بــ :  - على ان يكون حق التوقيع 

على كافة المعاملت وفتح وغلق الحسابات البنكية والشيكات والتعاقدات مع كافة الجهات للسيد المهندس / شريف 

لطفى متولى مجتمعا مع واحد من السادة التى اسمائهم - السيد المهندس /  هشام محمد فؤاد السيد . السيد الستاذ / 

مصطفى محمود محمد على .

939 - مجدى مسعد شكرى فايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2009 برقم ايداع   16188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2009  بــ :  

940 - هشام محمد فؤاد السيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2009 برقم ايداع   16188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2009  بــ :  
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941 - لمعى شنوده لمعى شنوده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2009 برقم ايداع   16188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2009  بــ :  

942 - طلل محمد مظهر عبدالدايم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2009 برقم ايداع   16188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2009  بــ :  

943 - حسام فهمى عبد المعطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-2009 برقم ايداع   16188 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2009  بــ :  

944 - عمرو محمد على القاضى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40574   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2009 برقم ايداع   16851 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2009  بــ :  

945 - مصطفى احمد عبدالجواد غلوش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40574   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2009 برقم ايداع   16851 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2009  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات اخرى - مع بقاء صلحيات المجلس كما هى دون تعديل . .

946 - احمد محمد سعيد محمد على العور  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    40574   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2009 برقم ايداع   16851 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2009  بــ :  

947 - ابراهيم طارق ابراهيم العطار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40574   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2009 برقم ايداع   16851 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2009  بــ :  

948 - سعد الدين عبدا عبدالقادر سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40574   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2009 برقم ايداع   16851 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2009  بــ :  

949 - غادة محمد حمدى غزال  مدير   المقيد برقم قيد    37113   وتم ايداعه بتاريخ    11-02-2009 برقم 

ايداع   2919 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2009  بــ :  - الغاء الصلحيات الخاصة بالسيده / عزه مصطفى 

عبد ربه وللسيد / ياسر كمال وهبه

950 - على عبد الجيد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40898   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2009 برقم ايداع   18192 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2009  بــ :  

951 - حسام يسري محمود محمود عنان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40898   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2009 برقم ايداع   18192 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2009  بــ :  

952 - ماجد محمود صلح الدين السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    40898   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2009 برقم ايداع   18192 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2009  بــ :  يمتلك 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 حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين . ويكون للسيد/ ماجد محمود صلح الدين السيد احمد غرابة - رئيس مجلس الدارة منفردا - الحق فى 

التوقيع عن الشركة عن كافة اعمالها وكذا الحق فى بيع وشراء الصول الثابتة  وكذا التوقيع نيابة عن الشركة امام 

كافة الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

التعامل والتوقيع امام كافة البنوك بإسم الشركة فى السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وعقود القرض والرهن 

وجميع المستندات المتعلقة بتلك الحسابات والفراج عن رأس المال وإصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات 

المستندية ولهم الحق فى صرف الشيكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصيلها من البنك مباشرة كما 

أن لهم حق الصرف من حساب الشركة وفتح وغلق الحسابات بأسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها وكذلك 

التوقيع على العقود التجارية والصناعية والتوكيلت التجارية وفى تعيين وعزل العاملين وتحديد المرتبات والجور 

والمكافات وابرام جميع العقود والصفقات بالنقد والجل وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

والصول الثابته وتمثيل الشركة امام كافة الجهات المانحه وكذلك الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر .

953 - شريف صبحى عزيز برسوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41127   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2009 برقم ايداع   19074 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2009  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن تاون جاس - بدل من السيدة المحاسبة / مها محمود عبد الحميد كروش

954 - تامر شاكر محمد عبد الجليل حجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41127   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2009 برقم ايداع   19074 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2009  بــ :  
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955 - مصطفى حافظ حافظ سالم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    41345   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-09-2009 برقم ايداع   19800 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2009  بــ :  اضافة اختصاصات 

السيد / عمرو محمد سيد عزام  عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب لتكون كما يلى:   للسيد / عمرو محمد سيد 

عزام – عضو مجلس الدارة المنتدب )منفردا ( حق الدارة والتوقيع وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية 

والغير حكومية وامام البنوك وكافة المعاملت البنكية بالسحب واليداع وحق القتراض من البنوك والرهن 

والتوقيع على عقود البيع والشراء والتنازل القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى باسم 

الشركة لصالحها كما له الحق فى التوقيع على عقود البيع والتنازل البتدائية والنهائية امام الشهر العقارى والتوثيق 

وكافة الجهات الحكومية او الغير حكومية وله الحق فى التوقيع على عقود الكفالة وله الحق فى توكيل الغير فى كل 

او بعض ما ذكر.

958 - جرانت واتسون إيرانشو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39292   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2009 برقم ايداع   11998 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2009  بــ :  - كما وافقت الجمعية العامة 

العادية بالجماع على أن تكون التوقيعات البنكية لكل عملية على حده على النحو التالي : أول  - تفويض السادة 

التالي أسمائهم في التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك وذلك علي عقود القروض والشيكات وخطابات 

الضمان والعتمادات المستندية وفتح حسابات وتحويل أموال وكافة المعاملت البنكية الخري وكافة المستندات 

المتعلقة بهذا الشأن وذلك علي النحو التالي : * بالنسبة للتوقيع علي كافة المعاملت البنكية فهي كالتالي: * جامشيد 

جاهنجير خان  توقيع أول و أحمد حسني فتح ا خليفة توقيع ثانس على المعاملت التي تتجاوز 50 مليون جنيه 

مصري ) خمسون مليون جنيه مصري ( أو ما يعادلها بالعملت الجنبية الخري . * جامشيد جاهنجير خان أو 

أحمد عبده أحمد عبده خليفة أو مروه محمد كريم الدين محمود توقيع أول وأحمد حسني فتح ا خليفة أو رامي 

جمال جبران توقيع ثانس بحد أقصى 50 مليون جنيه مصري ) خمسون مليون جنيه مصري ( أو ما يعادلها 

بالعملت الجنبية الخري . * جامشيد جاهنجير خان أو أحمد عبده أحمد عبده خليفة أو مروه محمد كريم الدين 

محمود أو فيروز تيسير السيد حسين أو مصطفى محمد النجدي مصطفى محمد النجدى توقيع أول و أحمد حسني 

فتح ا خليفة أو رامي جمال جبران أو عمرو محمد عثمان محمد كاشف أو بيشوي عزمي يوسف سعيد توقيع ثانس 

بحد اقصى 25 مليون جنيه مصري ) خمسة وعشرون مليون جنيه مصري ( أو ما يعادلها بالعملت الجنبية 

الخري . * بالنسبة لعقود التسهيلت البنكية فهي كالتالي : جامشيد جاهنجير خان أوأحمد حسني فتح ا خليفة أو 

رامي جمال جبران توقيع مزدوج  - كما أقرت الجمعية على إستمرارية فتح وتشغيل الحسابات ببنك اتش أس بي 

سي مصر) بإسم شركة لفارچ ميدل إيست آند أفريكا بيلدنج ماتريلز ش.م.م. ( والتعامل على كافة المعاملت 

البنكية والتي تشمل المعاملت البنكية اللكترونية أو التي تتم عن طريق النترنت, كما أقرت الجمعية على 

إستمرارية تفويض رئيس القطاع المالي و مدير المعاملت المصرفية مجتمعين بالتي : تنفيذ كل المستندات 

المطلوبة لستخدام قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية دون حدود واتخاذ كل التصرفات الضرورية والتي 

من شأنها القدرة على التفويض وصلحية اعادة التفويض كما هو مطلوب لتأسيس مديرين ومستخدمين قنوات 

توصيل الخدمات البنكية اللكترونية دون أي حدود, ولسيادتهما حق تفويض الغير في كل أو بعض من الصلحيات 

الممنوحة لهما بالنيابة عن الشركة.   -  كما وافقت الجمعية بالجماع على تفويض السادة التالي أسمائهم في التوقيع 

نيابة عن الشركة على جميع العقود الخاصة بالشركة ليكون التوقيع على النحو التالي : السيد / جامشيد جاهنجير 

خان, منفردا  أو أي إثنين مجتمعين من السادة التالي أسمائهم: أحمد حسني فتح ا خليفة, مروه محمد كريم الدين 

محمود, نجيب ريبي, مصطفى محمد النجدي مصطفى , رامى سامى مرزوق, وحيد محمد إمام الشافعي, أحمد 

عبده خليفه, كريم إسماعيل حسن, فيروز تيسير السيد حسين.

959 - مروه محمد كريم الدين محمود عوض ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39292   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-06-2009 برقم ايداع   11998 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2009  بــ :  ممثل  لشركة لفارج 

بلدنج ماتريالز هولدنج ايجيبت, بدل  من السيد/ مصطفى محمد النجدي.

960 - أحمد  حسني  فتح  ا   خليفة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    39292   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2009 برقم ايداع   11998 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2009  بــ :  ممثل  لشركة لفارج بلدنج 

ماتريالز هولدنج ايجيبت, بدل  من السيد/ محمد رمضان.

961 - سمير نبيه عزيز برزى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41708   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2009 برقم ايداع   21105 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2009  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات .
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962 - امانى احمد محمد ابو الدهب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41837   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2009 برقم ايداع   21470 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2009  بــ :  

963 - زينب احمد حسن الغواص  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41837   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2009 برقم ايداع   21470 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2009  بــ :  

964 - ايهاب احمد محمد ابو الدهب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41837   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2009 برقم ايداع   21470 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2009  بــ :  تشكيل مجلس الدارة

965 - احمد  الشرنوبى رمضان حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    41842   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2009 برقم ايداع   21483 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2009  بــ :  

966 - عبد العزيز امين احمد محمود ابو عقيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42085   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-11-2009 برقم ايداع   22536 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2009  بــ :  

967 - ايمن عبد العال خليفة الشندويلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42085   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2009 برقم ايداع   22536 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2009  بــ :  

968 - اسامه عبد العليم احمد خليفه دواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42085   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2009 برقم ايداع   22536 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2009  بــ :  

969 - سمير راضى عبد الرحمن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42085   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2009 برقم ايداع   22536 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2009  بــ :  

970 - ضاحي السيد علي عبيد النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42085   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2009 برقم ايداع   22536 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2009  بــ :  وعضو منتدب

971 - سيد عبد المالك سيد عمار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42085   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2009 برقم ايداع   22536 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2009  بــ :  

972 - مصطفى حسن على حسن شديد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    42353   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2009 برقم ايداع   23572 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2009  بــ :  

973 - مصطفى حسن على حسن شديد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    42353   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2009 برقم ايداع   23572 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2009  بــ :  

974 - ماجد مراد اسكندر ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1684   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-11-1999 برقم ايداع   857 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2009  بــ :  وتحديد الختصاصات 

على النحو التالي: 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 

وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .   ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

السيد/ ماجد مراد اسكندر ابراهيم منفردا حق التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم بما فى ذلك جهاز مدينة 

العبور والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة التامينات الجتماعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الشهر 

العقارى وشركة الكهرباء وشركة المياه وشركة الغاز والهيئة العامة للمواصفات والجودة وحق 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 وحق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها 

وكذلك عقود التاجيروكذلك فى اتخاذ كافة الجراءات اللزمة لنقل الترخيص الخاص بالمصنع وكذلك اتخاذ 

اجراءات التنازل للنفس عن رخصة التشغيل وتجديدها وتعديلها والغائها بقصد استبدالها والعدول عنها وفى تقديم 

طلب الترخيص الجديد واتخاذ كافة اجراءاته والحصول على رخصة التشغيل وكذلك حق التوقيع على عقود 

القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وحق الفراج عن راسمال الشركة والحق فى تعيين وعزل مستخدمى و 

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

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك 

حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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975 - ياسر احمد عبد الستار شاكر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    42545   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-12-2009 برقم ايداع   24360 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2009  بــ :  ** ممثل عن شركة 

اورانج مصر للتصالت ش م م - إلغاء كافة سلطات التوقيع الواردة على السجل التجاري للشركة الخاصة بالسيد/ 

برونو ميتلينج والسيد/ أيمن أحمد عبد العزيز أحمد والسيد/ ناجي وليم عبدا جرجس.  وذلك مع إبقاء كافة 

سلطات التوقيع الخرى الواردة على السجل التجاري للشركة كما هي.

976 - محمد عزت محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42545   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2009 برقم ايداع   24360 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2009  بــ :  ممثل  عن شركة اورنچ مصر 

للتصالت ش.م.م بدل  من السيد/ أنيس حمداني.

990 - خالد عبد العزيز السيد ابو العطا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43384   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-01-2010 برقم ايداع   799 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2010  بــ :  الموافقة على 

تجديد تشكيل مجلس الدارة بنفس التشكيل ونفس الصلحيات .

991 - محمد عبد العزيز السيد ابوالعطا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43384   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2010 برقم ايداع   799 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2010  بــ :  

992 - بهية محمد خيرى احمد خيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43384   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2010 برقم ايداع   799 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2010  بــ :  

993 - خالد عطيه محمد على صلح الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43384   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2010 برقم ايداع   799 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2010  بــ :  

994 - محمد عطية حسنين احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    43384   وتم ايداعه بتاريخ    2010-01-13 

برقم ايداع   799 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2010  بــ :  استقالة

995 - شريف صابر عبد الونيس احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    37673   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2009 برقم ايداع   5394 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2010  بــ :  

996 -  عبد الناصر عبد الرحمن علي جاد ا  مدير   المقيد برقم قيد    43664   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2010 برقم ايداع   1885 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2010  بــ :  يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم  مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية الجمعية العامة و للمديرين مجتمعين او 

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

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك السيد/ عبد الناصر عبد الرحمن علي بالتعامل منفردا 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ و توقيع 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.
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977 - كنود مولر  مدير   المقيد برقم قيد    42808   وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2009 برقم ايداع   

25486 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2009  بــ :  تعديل سلطات وصلحيات المديرين بالشركة علي النحو 

التالي: يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة ويكون للسيد/ كنود 

مولر والسيد/ مصطفي عمرو عبدالحي وهبه منفردين – الحق في تمثيل الشركة امام القضاء والغير, ولهما الحق 

منفردين في تمثيل الشركة امام كافة السلطات الحكومية المختصة وغير الحكومية والهيئات الدارية ومكاتب الشهر 

العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة – قطاع شركات الموال – والسجل التجاري ومكتب 

العمل وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وادارة 

المصدرين بها ومصلحة الجمارك وجميع اداراتها المختلفة وجميع المنافذ الجمركية وجميع شركات الملحة 

 MTS والتوكيلت الملحية والخطوط الجوية ووكلء الشحن والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارية اللكترونية

وبصفة عامة كافة الهيئات والجهات والشركات المعنية باستيراد او تصدير المنتجات او الفراج الجمركي وادارة 

الرخص وادارات ترخيص المرور والتوقيع على جميع المستندات والعقود والطلبات والتعديلت والستمارات 

والنماذج أمام جميع الجهات أعله واستلم كافة الشهادات والرخص والمستندات اللزمة والضرورية ولهما 

منفردين الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي قد تشترك او تساهم الشركة في تأسيسها ولهما منفردين 

الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع للسيد/ كنود مولر منفردا بالنسبة 

للتعامل والتوقيع امام البنوك التي تتعامل معها الشركة والفراج عن رأسمال الشركة وفتح وغلق الحسابات 

المصرفية باسم الشركة وله منفردا الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع 

للسيد/ كنود مولر وللسيد/ مصطفي عمرو عبد الحي وهبه مجتمعين بالنسبة للتعامل والتوقيع امام البنوك التي 

تتعامل معها الشركة والفراج عن راسمال الشركة وفتح وغلق الحسابات المصرفية باسم الشركة ولهما مجتمعان 

الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر ويكون للسيد/ كنود مولر والسيد / مصطفي عمرو عبد 

الحي وهبه مجتمعين حق القتراض من البنوك والتوقيع علي عقود القرض ويكون للسيد / مصطفي عمرو عبد 

الحي وهبه مجتمعا مع السيد/ كنود مولر حق الدارة والتقرير في المسائل المتعلقة بالمعاملت المالية والدارية 

التي تتم فيما بين آر كي دبليو ايجيبت والغير ويكون لكل من السيد/ كنود مولر والسيد/ مصطفي عمرو عبد الحي 

وهبه منفردين الحق في تفويض او توكيل الخر او الغير في كل او بعض السلطات وفقا لما هو ممنوح لهما .

978 - عمرو منير عبد الرازق جميعى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42852   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2009 برقم ايداع   25675 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2009  بــ :  

979 - احمد محمد محمود مبارك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42852   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2009 برقم ايداع   25675 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2009  بــ :  

980 - حسام مصطفى محمود مصطفى كوينه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42852   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-12-2009 برقم ايداع   25675 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2009  بــ :  استقالة

981 - مصطفى منير عبد الرازق صالح جميعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42852   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-12-2009 برقم ايداع   25675 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2009  بــ :  

982 - محمد على محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42924   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2009 برقم ايداع   25929 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2009  بــ :  ممثل  عن صندوق مصر 

للتمويل والستثمار

983 - خالد ابراهيم على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42924   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2009 برقم ايداع   25929 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2009  بــ :  ممثل شركة مصر القابضة 

للتأمين

984 - محمد عمر الباسل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42924   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2009 برقم ايداع   25929 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2009  بــ :  ممثل  عن الشـــركة المصرية 

للسياحة والفنـــادق - إيجــــوث
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985 - اشرف فاروق يوسف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    42924   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2009 برقم ايداع   25929 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2009  بــ :  ممثل صندوق مصر للتمويل 

والستثمار - الموافقــة على أن يكون الســـتاذ/ أشــــرف فــــاروق يوســـف رئيس مجلس الدارة العـــضو 

المنتدب لــه حــق التوقيع عن حسابات الشـــركة بالبــــنوك بدل  من السيــد/ محمد عمر الباسل ليصبح التوقيع 

إثنان مجتمعان من كل من : الستاذ/ أشرف فاروق يوسف رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب - )  توقيع أول ( 

- الستاذ/ خالد إبراهيم على عضو مجلس الدارة )مناوب للتوقيع الول( - الستاذ / هيثم حسنى مصطفى أحمد 

المدير المالى )  توقيع ثانى ( على ان يكون التوقيع اثنين ممن لهم حق التوقيع احدهما توقيع أول او ما ينوب عنه 

والخر توقيع ثانى )المدير المالى(

986 - ريهام مهيب السعيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    42924   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2009 برقم ايداع   25929 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2009  بــ :  ممثل  عن صندوق مصر 

للتمويل والستثمار

987 - ثروت على خميس الشرقاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34872   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2008 برقم ايداع   20902 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2009  بــ :  خروج من الشركة

988 - عصام السيد عبدا محمد عماره  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    34872   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2008 برقم ايداع   20902 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2009  بــ :  

989 - سامح حسن عاشور غراب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43076   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-12-2009 برقم ايداع   26545 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2009  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الداره لمدة ثلث سنوات مع احتفاظهم بكافه اختصاصاتهم السابقه

1001 - نهى شريف احمد حجازى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44264   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2010 برقم ايداع   4197 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2010  بــ :  تفويض ومنح كل  من السيد / 

رئيس مجلس الدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ) منفردين ( حق تفويض الغير فى 

التوقيع نيابة عن الشركة والتعامل باسمها أمام كافة الجهات الرسمية والبنوك فى كل أو بعض سلطاتهما المذكورة 

والواردة بالنظام الساسى والسجل التجارى للشركة

1002 - صلح محمود خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    339   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-1995 برقم ايداع   310 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2010  بــ :  - السيد / صلح محمود محمد 

خطاب رئيس مجلس إدارة غير متفرغ يكون له حق التوقيع منفردا عن الشركة فى طلب التسهيلت التمانية و 

إصدار خطابات الضمان وذلك بضمان الودائع الخاصة بالشركة أو بضمان أرصدة الشركة الدائنة أو أى ضمانات 

أخرى أو بدون ضمان والتعامل مع كافة البنوك فى كل ما يخص الشركة والتوقيع على كافة العقود الخاصة بطلب 

التسهيلت التمانية والقتراض والتوقيع منفردا أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والتوقيع على كافه 

عقود الشركة الخاصه بتلك الجهات فى حدود غرض الشركة .  2- السيد / محمود صلح محمود خطاب عضو 

مجلس إدارة من ذوى الخبرة يكون له حق التوقيع مع السيد / طارق عبدالمنصف عبدالعاطى سيد أحمد عضو 

مجلس إدارة من ذوى الخبرة أمام جميع البنوك مجتمعان على شيكات السحب واليداع وعمل التحويلت فى جميع 

البنوك والتوقيع مجتمعان على جميع العقود الخاصة بالشركة للجهات الحكومية والغير حكومية وفى حدود غرض 

الشركة .  3- السيد / أحمد سيد أحمد سعيد سيد أحمد عضو منتدب للشئون الفنية والدارية من ذوى الخبرة له حق 

التوقيع منفردا على مرتبات الشركة وشراء قطع الغيار للمطحن بحد أقصى ) 100000جنيه( فقط مائة ألف جنيه 

وما يزيد على ذلك يعرض على السيد رئيس مجلس الدارة لخذ الموافقه من عدمه .  4- السيد / محمود صلح 

محمود خطاب عضو مجلس الدارة من ذوى الخبرة بالتوقيع منفردا على كافة العقود بيع وشراء السيارات أيا كان 

نوعها وجميع وساائل النقل الخاصة بالشركة .   5- السيد / محمد أحمد عبدا عمر مدير مسئول ممثل عن شركة 

آمون للمطاحن وتكون له صلحيات التوقيع والتعامل بإسم الشركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من 

التموين والصحة والجهات الرقابية والمرور والجمارك والتراخيص وجهاز مدينة 6 أكتوبر والدفاع المدنى 

والتأمينات وجميع الجهات الرسمية وبكافة المخالفات

1003 - شهدى شكرى يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44306   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2010 برقم ايداع   4338 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2010  بــ :  

1004 - ماجد شوقى شكرى يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44306   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2010 برقم ايداع   4338 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2010  بــ :  
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1005 - مايكل شوقى شكرى  يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44306   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2010 برقم ايداع   4338 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2010  بــ :  

1006 - شوقى شكرى يوسف غبر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    44306   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-02-2010 برقم ايداع   4338 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2010  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة - التجديد لعضاء مجلس الدارة لفترة جديدة بنفس السلطات والختصاصات

1007 - محمد هشام محمدى محمد سويلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9192   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2002 برقم ايداع   5211 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2010  بــ :  تم الموافقة بالجماع على تجديد 

الثقة للسادة أعضاء مجلس الدارة وبنفس الصلحيات والتفويضات السابقة الممنوحة لرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب

1008 - توماس ديتر  كريش  مدير   المقيد برقم قيد    44523   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2010 برقم 

ايداع   5274 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2010  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.   وللمديرين منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والعقود بكافة أنواعها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

1009 - ايمن السيد عوض هيكل  مدير   المقيد برقم قيد    44523   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2010 برقم 

ايداع   5274 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2010  بــ :  

1010 - هانى محمد انور عبده عبد الحميد  مدير   المقيد برقم قيد    44523   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2010 برقم ايداع   5274 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2010  بــ :  أستقاله

1011 - ايمان حسين حبيشى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    44615   وتم ايداعه بتاريخ    2010-03-15 

برقم ايداع   5650 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2010  بــ :  

1026 - محمد برهان رشيد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    49895   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2005 برقم ايداع   471 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  

1027 - فيرا كامياك VERA KAMIAK  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    49895   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-01-2005 برقم ايداع   471 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  
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1012 - رامي رضا بدير عباس جابر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    44615   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-03-2010 برقم ايداع   5650 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2010  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على 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 - للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد/ رامي رضا بدير عباس جابر 

مجتمعا  مع أيا  من عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب السيدة/ إيمان حسين حبشي أو عضو مجلس الدارة 

السيد/ أحمد حسين حبشي – حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء ولهم 

حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق ابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف  وكذلك حق الرهن والقرض والكفالت والسندات الذنية وكذلك لهم حق البيع للنفس او للغير لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت كل ذلك باسم الشركة ولصالحها - للسيد رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد/ رامي رضا بدير عباس جابر وعضو مجلس الدارة والعضو المنتدب 

السيدة/ إيمان حسين حبشي وعضو مجلس الدارة السيد/ أحمد حسين حبشي حق التوقيع على الشيكات  حتى 

200000 جنيه مجتمعين أو منفردين - كما يكون لهم حق التوقيع على الشيكات أكثر من 200000 ألف جنيه لكل 

من رئيس مجلس الدارة مجتمعا  مع أيا  من أحد أعضاء مجلس الدارة

1013 - احمد حسين حبشي مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    44615   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2010 برقم ايداع   5650 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2010  بــ :  

1014 - محمد عادل حامد العبد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43022   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-12-2009 برقم ايداع   26303 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  الموافقه علي تفويض 

رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب الحق في البيع للنفس والغير وتوكيل من يشاء في كل ذلك او بعضه

1015 - عبد ا بن محمد بن عبد ا الناصرى  مدير   المقيد برقم قيد    45514   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2010 برقم ايداع   9356 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  

1016 - ايمن ابراهيم عثمان على  مدير   المقيد برقم قيد    45514   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-02 

برقم ايداع   9356 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  

1017 - خالد عبد ا محمد الناصرى  مدير   المقيد برقم قيد    45514   وتم ايداعه بتاريخ    2010-05-02 

برقم ايداع   9356 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا كا احتفظ به 

صراحة عقد التأسيس أو القانون أو لئحته التنفيذية  للجمعية العامة , وللسيد / خالد بن عبد ا بن محمد الناصري  

, وللسيد / عبد ا بن محمد بن عبد ا الناصري , وللسيد / أيمن إبراهيم عثمان علي منفردين أو مجتمعين الحق 

في التعامل باسم الشركة والتوقيع نيابة عنها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل والتوقيع مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

التوقيع على عقود القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها وكذلك الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع  وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله 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 وله 

حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

1018 - ريم ماجد محمد محرم المصرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    41993   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2009 برقم ايداع   22045 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2010  بــ :  

1019 - محمد اشرف  احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41993   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2009 برقم ايداع   22045 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2010  بــ :  تجديد عضوية مجلس ادارة 

الشركة لمدة ثلث سنوات جديدة مع بقاء كافة الصفات والسلطات والختصاصات كما هي مدونة بالسجل التجارى
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1020 - انور مصطفى انور عبد ا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49895   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2005 برقم ايداع   471 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  

1021 - وسام فاروق محمد احمد عبد ا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    49895   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2005 برقم ايداع   471 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  

1022 - يوسف عمر السراج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49895   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2005 برقم ايداع   471 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  

1023 - هانى رمزى جوده جاد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49895   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2005 برقم ايداع   471 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  

1024 - عمر يوسف السراج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49895   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2005 برقم ايداع   471 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة الحالى 

ثلث سنوات قادمة

1025 - الطاهر فرج مسعود الفطس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49895   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2005 برقم ايداع   471 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2010  بــ :  

1031 - عبد العال محمد السيد على سلمه  مدير عام   المقيد برقم قيد    46312   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2010 برقم ايداع   13116 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2010  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده - السيد / عبد العال محمد السيد )المدير العام ( والسيد / تامر عبدالكريم منسى  ) مدير  (يمثل السيد/ 

عبدالعال محمد السيد )المدير العام( الشركة منفردا  في علقتها مع الغير و الشئون الدارية العامة و الفنية وحق 

التوقيع على شهادات الخبرة ولـه في ذلك أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها و يكون كل من السيد / 

عبدالعال محمد السيد ) المدير العام ( والسيد / تامر عبدالكريم منسى) مدير( مجتمعين فى التعامل علي حسابات 

الشركة لدي البنوك  بفتح وغلق الحسابات والسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات والتصرف في اي من اصول 

او ممتلكات الشركة بالبيع والتوقيع علي العقود البتدائية او النهائية للعقارات او المنقولت او السيارات 

اوالقتراض شامل طلب اصدارو تعديل و مد و الغاء خطابات الضمان او الرهن. ولهما الحق فى ان يفوضا ) 

مجتمعين( احدهما مع اى شخص اخر  فى كل او بعض هذه الختصاصات

1032 - سمير بن جمال بن حسين عابد الثقفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41153   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-09-2009 برقم ايداع   19182 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2010  بــ :  

1033 - فيصل على عبد الفتاح عبد الفتاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41153   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2009 برقم ايداع   19182 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2010  بــ :  - إعادة تشكيل مجلس الدارة - 

وتم تحديد سلطات واختصاصات مجلس إدارة الشركة كتالي : 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 )مجتمعين أو منفردين( ولرئيس مجلس 

الدارة وللعضو المنتدب )مجتمعين أو منفردين( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ووكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي 

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

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق )مجتمعين أو منفردين( فى توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر فى ذلك . ولرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب )مجتمعين أو منفردين( التعامل مع وزارة القوى العاملة ومديرتها فى كافة 

التعاملت والجراءات وتسليم وتسلم المستندات الخاصة بنشاط الشركة ومن مستندات إصدار وتعديل تراخيص 

الشركة ولهما حق )مجتمعين أو منفردين( فى توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر فى ذلك . ولرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب )مجتمعين أو منفردين( التعامل مع السفارة السعودية وقنصليتها داخل جمهورية 

مصر العربية فى كافة التعاملت والجراءات وتسليم وتسلم المستندات الخاصة بنشاط الشركة ومن مستندات 

إصدار وتعديل تراخيص الشركة ولهما حق )مجتمعين أو منفردين( فى توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما 

ذكر فى ذلك . أما التعامل مع البنوك والسحب والبداع والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة الثابتة والمنقولة 

فيكون لرئيس مجلس الدارة منفردا وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر فى ذلك .
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1034 - أحمد يحيى سعد على  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    41153   وتم ايداعه بتاريخ    2009-09-16 

برقم ايداع   19182 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2010  بــ :  استقالة

1035 - سهى كمال السيد عطيه دويدار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    41153   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2009 برقم ايداع   19182 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2010  بــ :  

1036 - ماجد محمد شفيق السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    47228   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-07-2010 برقم ايداع   16693 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2010  بــ :  و إستقالة الستاذ/ 

مصطفى عبد البارى إبراهيم – المدير المالى وإلغاء جميع إختصاصاته المدونية بالسجل التجارى وتعيين/ محمد 

أحمد عبد الجواد – مدير مالى – مصرى – رقم قومى/ 27911220100256- وتعيين/ محمد عبد المنعم عبد 

الرؤوف محمد – مراقب مالى  – مصرى – رقم قومى/ 28902130104494

1037 - شركة مجموعة الزاهد القابضة المحدودة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47442   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-08-2010 برقم ايداع   17542 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2010  بــ :  استقاله

1038 - هبه نبيل عبده  البديوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111108   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-1962 برقم ايداع   3290 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2010  بــ :  بدل من السيد / سامح شريف 

محمد كامل عياد

1062 - حمدى عبد العاطى عبده بسيونى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49137   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2010 برقم ايداع   24867 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2010  بــ :  - استقالة

1063 - يحيى عبد القادر عبد السلم زهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49137   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-11-2010 برقم ايداع   24867 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2010  بــ :  

1064 - رأفت  يحى على  زويل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49137   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2010 برقم ايداع   24867 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2010  بــ :  

1078 - اسامه محمد ابراهيم عزب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    47145   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2010 برقم ايداع   16371 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2011  بــ :  بدل من السيد / ياسر محمد 

المير سليمان

1079 - هاله مصطفى السيد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50436   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2011 برقم ايداع   2327 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2011  بــ :  استقالة

1080 - فاتن السيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50436   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2011 برقم ايداع   2327 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2011  بــ :  استقالة

1081 - سحر احمد حسن محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50436   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2011 برقم ايداع   2327 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2011  بــ :  

Page 1035 of 1616 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

1039 - شريف محمد محمد امين صالح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    111108   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-06-1962 برقم ايداع   3290 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2010  بــ :  الغاء كافة 

حقوق التوقيع الممنوحة نيابة عن الشركة والسابق التفويض بها واستبدالها بحقوق التوقيع التية:  أول : الموافقة 

على تقسيم حقوق التوقيع نيابة عن الشركة فيما يتعلق بالتوقيع على شيكات الشركة ومستندات التعامل مع البنوك 

يكون حق  وعقود القروض والتسهيلت الئتمانية والسلفيات البنكية, الي ثلث فئات وذلك على النحو التالي:   •

الستاذ/ شريف محمد محمد أمين صالح, ممثل عن شركة نوفارتس فارما ايه  التوقيع من الفئة الولي للسادة:   1-

السيدة/ تراسي جوودريدج, بصفتها عضو مجلس إدارة.   جي, بصفتها رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب.  2-

السيد/ اسلم أنور كامل أحمد سالم, بصفته  السيدة/ هبه نبيل عبده البديوي, بصفتها عضو مجلس إدارة.  4- -3

يكون حق التوقيع  السيد/ وائل رجاء محمد العسيلي, بصفته مدير الموارد البشرية.  • عضو مجلس إدارة.  5-

يكون  السيد/ محمد عادل صابر درويش.  • السيد/ أحمد علي حسن السيد حمد.   2- من الفئة الثانية للسادة:  1-

السيد/ أحمد أنور أحمد محمود.   يكون لي اثنين, مجتمعين, من السادة  حق التوقيع من الفئة الثالثة للسادة:  1-

أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الولي الحق في التوقيع بدون حد أقصي.  ويكون لي من السادة أصحاب 

صلحيات التوقيع من الفئة الولي, مجتمعا, مع أي من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الثانية أو 

الثالثة, الحق في التوقيع بدون حد أقصي.   كما يكون لي من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الثانية, 

مجتمعا, مع أي من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الثالثة, الحق في التوقيع بحد أقصي 100,000 

جنيه مصري )مائة ألف جنيها مصريا(.   ثانيا : منح أي من السيد/ وائل رجاء محمد العسيلي أو السيدة/ منال 

محمد سعيد, منفردين, الحق في التوقيع على شهادات المرتبات ومستندات القروض من البنوك للعاملين وكذلك حق 

التوقيع على ذات الوراق لي اثنين مجتمعين من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الولى أو أي من 

السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الولى مجتمعا  مع أي من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة 

الثانية أو الثالثة.  ثالثا : منح أي من السيد/ أحمد عبد المنعم محمد صادق, الستاذة/ دينا عبد الرحمن حسين أمين, 

السيد/ محمد طاهر عبد الوهاب, مجتمعا , مع أي من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الولي أو الثانية 

أو الثالثة, الحق في التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بالستيراد والمشتريات أمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والهيئات والمصالح والبنوك, أو أي من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الولى مجتمعا  مع 

أي من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة الثانية أو الثالثة.  رابعا : منح أي اثنين, مجتمعين, من السادة/ 

شريف محمد محمد أمين صالح, اسلم أنور كامل أحمد سالم, أحمد علي حسن السيد حمد, هبه نبيل عبده البديوي, 

وائل رجاء محمد العسيلي, أحمد أنور أحمد محمود, أحمد علي حسن, محمد عادل صابر درويش, الحق في 

التوقيع على تظهير الشيكات المقطوعة.  خامسا : منح أي اثنين من السادة أصحاب صلحيات التوقيع من الفئة 

الثانية والثالثة, مجتمعين, الحق في بيع سيارات الشركة والتوقيع على عقود بيع السيارات المملوكة للشركة وكذلك 

لهم الحق في تجديد تراخيص السيارات واستخراج شهادات البيانات من المرور والتوقيع أمام مكاتب الشهر 

العقاري واتخاذ كافة الجراءات اللزمة في هذا الشأن, بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر, كافة إدارات 

المرور ومكاتب الشهر العقاري, كما لهم الحق في تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر- البقاء على كافة 

السلطات والصلحيات الخرى كما هي دون أدنى تعديل.

1040 - سامح شريف محمد كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111108   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-1962 برقم ايداع   3290 تم التأشير فى تاريخ 22-08-2010  بــ :  استقالة

1041 - منى صلح الدين المنيرى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    27185   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2007 برقم ايداع   18901 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2010  بــ :  

1042 - إسماعيل حقى بوسنالي  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    20-09-2010 برقم 

ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1043 - سيرجيو ماكوتا  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    20-09-2010 برقم ايداع   

20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1044 - أشلى دوجلس بوج  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    20-09-2010 برقم 

ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1123 - عصام محمد علي عبد السلم هيكل  مدير   المقيد برقم قيد    16210   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2005 برقم ايداع   12837 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  
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2751 - طارق محمد سيد عطا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2124   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1998 برقم ايداع   6230 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2020  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية اسيب

2752 - محمد احمد زكى عابدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2124   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1998 برقم ايداع   6230 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2020  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية اسيب

2753 - احمد محمد احمد زكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2124   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1998 برقم ايداع   6230 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2020  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية اسيب

2754 - محمد عادل محمود يسري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2124   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1998 برقم ايداع   6230 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2020  بــ :  استقالة

2755 - ابراهيم مدحت مصطفى امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2124   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-1998 برقم ايداع   6230 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2020  بــ :  استقالة

1045 - يوهانس درا سلر  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    20-09-2010 برقم ايداع   

20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل المديرون 

الشركة في علقاتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسادة السيد/ 

أحمد عبد الوهاب الحديدي ابراهيم عبده . السيدة/ إيمان سامي عازر جبران . السيدة/ هدي احمد محمد منصور 

العسقلني . السيد/ سيرجيو ماكوتا . السيد/ محمد مصطفى محمد سامى . السيد/ إسماعيل حقى بوسنالي . السيد/ 

أشلى دوجلس بوج . السيد/ يوهانس دراسلر . حق التوقيع عن الشركة و فتح الحسابات و العتمادات و السحب و 

اليداع و الرهن و القتراض امام كافة البنوك كل ذلك باسم الشركة و لصالحها , كذلك لهم حق ابرام عقود و 

صفقات و لهم حق التوقيع علي الشيكات و كذلك حق التوقيع امام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

يشترط لنفاذ اي من التصرفات المذكورة عالية ان تكون مذيلة بتوقيع عدد ل يقل عن اثنين من المديرين 

المذكورين و يجوز لي اثنين من المديرين مجتمعين تفويض او توكيل  كل أو بعض صلحيتهم  للغير.

1046 - محمد مصطفى محمد سامى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2010 برقم ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1047 - ايمان سامى عازر جبران  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    2010-09-20 

برقم ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1048 - هدى احمد محمد منصور العسقلنى  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2010 برقم ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1049 - احمد عبد الوهاب الحديدى ابراهيم عبده  مدير   المقيد برقم قيد    48098   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2010 برقم ايداع   20536 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2010  بــ :  

1050 - السعيد المتولى السعيد المتولى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    48427   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2010 برقم ايداع   21952 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2010  بــ :  - ويباشر المديران  وظائفهما 

لمدة غير محدودة .

1051 - فاتن عبدالرحمن سالم حبيب  مدير   المقيد برقم قيد    48427   وتم ايداعه بتاريخ    2010-10-11 

برقم ايداع   21952 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2010  بــ :  استقالة

1052 - ايمن محمد محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    48427   وتم ايداعه بتاريخ    11-10-2010 برقم 

ايداع   21952 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2010  بــ :  

1053 - على اسماعيل   مصطفى نجيب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    29176   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-12-2007 برقم ايداع   25957 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2010  بــ :  تجديد تعيين 

مجلس الدارة لمدة ثلثة سنوات

1054 - أمجد جابر أحمد علم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    48633   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-2010 برقم ايداع   22777 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2010  بــ :  تجديد مدة مجلس 

ادارة الشركة بنفس الصلحيات دون تعديل
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1055 - ياسمين لطفي بكري عفيفي  مدير   المقيد برقم قيد    48838   وتم ايداعه بتاريخ    2010-10-31 

برقم ايداع   23703 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2010  بــ :  مسئول  للشركه

1056 - كريم ممدوح محمد محمد سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    48887   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2010 برقم ايداع   23931 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2010  بــ :  بدل منه

1057 - فارس محمد عبد العظيم حسين  مصفى   المقيد برقم قيد    49060   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2010 برقم ايداع   24547 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2010  بــ :  وتحدد مهام المصفى على 

اللتزام بكافه أحكام وضوابط المواد من 137 : 154 مكرر من القانون 159 لسنه 1981  - النحو التالى :-  -

 له الحق فى الستعانه بلجنه معاونه لمباشره أعمال التصفيه وتحديد اتعابها وبدلت النتقال ويتم سدادها من 

كما يكون له الحق فى تأجير مكتب لمباشره أعمال التصفيه اذا اقتضى ضروره لذلك.    ضمن اعمال التصفيه.  -

منح المصفى سلطه تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية والغير حكوميه والتوقيع منفردا عن الشركه  -

طوال فتره التصفيه على الشيكات وعلى كافه الوراق والمستندات المتعلقه بالشركه وكذلك الحق له فى بيع 

الصول الثابته والمنقوله وفى التصالح والبراء وتمثيل الشركة أمام الشهر العقارى فى هذا الشأن .

1058 - شريف ممدوح محمد كمال عبد الباقى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    49060   

وتم ايداعه بتاريخ    10-11-2010 برقم ايداع   24547 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2010  بــ :  تجديد 

مجلس الداره لمدة ثلث سنوات

1059 - وجدى زكريا عبدالمعبود صقر  مدير   المقيد برقم قيد    49119   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2010 برقم ايداع   24814 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - 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 / ماهــر زكريا عبد المعبود حسن - والسيد / محمد عبد الغنى عبد العاطى البربرى – والسيد 

/ وجدي زكريا عبد المعبود صقر - منفردون فى التعامل امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية خاصة 

وزارة القوى العاملة و مديريتها و جميع السفارات والقنصليات ولهم الحق منفردون فى إبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم الحق منفردون الحق في التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات ولهم منفردون حق 

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 حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها للنفس او للغير ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وكذلك لهم حق توكيل وتفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1060 - ماهر زكريا عبد المعبود حسن  مدير   المقيد برقم قيد    49119   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2010 برقم ايداع   24814 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  

1061 - محمد عبد الغنى عبد العاطى البربرى  مدير   المقيد برقم قيد    49119   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2010 برقم ايداع   24814 تم التأشير فى تاريخ 11-11-2010  بــ :  
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1065 - ماجد محمود صلح الدين السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49137   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2010 برقم ايداع   24867 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2010  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الدارة 

وتجديد المدة وتحددت إختصاصات وصلحيات المجلس فى التى  : يمثل الشركة رئيس مجلس الدارة وهو 

السيد/  ماجد محمود صلح الدين السيد أمام القضاء فيما يخص القضايا التى ترفع من أو على الشركة . ويكون 

للسيد/ ماجد محمود صلح الدين السيد احمد غرابة - رئيس مجلس الدارة منفردا -  الحق فى التوقيع عن الشركة 

عن كافة اعمالها وكذا الحق فى بيع وشراء الصول الثابتة  وكذا التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة الجهات 

الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل 

والتوقيع امام كافة البنوك بإسم الشركة فى السحب واليداع والتوقيع على الشيكات وعقود القرض والرهن وجميع 

المستندات المتعلقة بتلك الحسابات والفراج عن رأس المال وإصدار خطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية 

ولهم الحق فى صرف الشيكات الصادرة بإسم الشركة من جهات التعامل وتحصيلها من البنك مباشرة كما أن لهم 

حق الصرف من حساب الشركة وفتح وغلق الحسابات بأسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها وكذلك التوقيع 

على العقود التجارية والصناعية والتوكيلت التجارية وفى تعيين وعزل العاملين وتحديد المرتبات والجور 

والمكافات وابرام جميع العقود والصفقات بالنقد والجل وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع  والمنقولت 

والصول الثابته وتمثيل الشركة امام كافة الجهات المانحه وكذلك الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1066 - يارا هشام صلح محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49629   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2010 برقم ايداع   27697 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2010  بــ :  

1067 - يوسف هشام صلح محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49629   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2010 برقم ايداع   27697 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2010  بــ :  

1068 - اسلم فاروق يوسف القبانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49629   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2010 برقم ايداع   27697 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2010  بــ :  استقاله

1069 - احمد محمد سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    49629   وتم ايداعه بتاريخ    2010-12-20 

برقم ايداع   27697 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2010  بــ :  استقالة

1070 - عماد يوسف نصيف العجار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    135227   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-11-1993 برقم ايداع   7122 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2010  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة جديدة

1071 - خالد محمد محمد صالح  مدير   المقيد برقم قيد    49742   وتم ايداعه بتاريخ    27-12-2010 برقم 

ايداع   28219 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2010  بــ :  - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفردا حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكذلك التعامل ممع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع والتسهيلت البنكية بجميع اشكالها مع البنوك المصرية والجنبية بما يخص الشركة وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع للنفس وللغير 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 الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملتها الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

التعامل والتوقيع علي العقود مع شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والحصول عليه وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1072 - طلل محمد عقيل وشاح  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50044   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-01-2011 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2011  بــ :  ممثل لشركة النعيم 

القابضة للستثمارات- انتخاب الساده اعضاء مجلس الدارة وتحديد المنصب والوظيفة لكل منهم

1073 - يوسف محمد مدحت يوسف الفار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50044   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2011 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2011  بــ :  
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1074 - احمد محمود احمد مرسي الجمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50044   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2011 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2011  بــ :  ممثل  لشركة النعيم القابضة 

للستثمارات

1075 - على رزق على احمد عامر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50059   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-01-2011 برقم ايداع   863 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2011  بــ :  تعديل بعض 

صلحيات التوقيع علي النحو التالي : تفويض السيد/ علي رزق علي احمد عامر - رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب في التوقيع مجتمعا  مع السيد/ مصطفي حسين محمد محمود محمد - وذلك في فتح وقفل الحسابات لدي 

البنوك والتوقيع علي الشيكات والتحويلت البنكية والسحب من حساب الشركة بالبنوك بدون حد أقصي للمبالغ 

وكافة المعاملت البنكية الخري , ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

1076 - هشام مصطفى على سويفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47145   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2010 برقم ايداع   16371 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2011  بــ :  استقالة

1077 - محمد الدسوقى اللفى سيد الهل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    47145   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2010 برقم ايداع   16371 تم التأشير فى تاريخ 17-01-2011  بــ :  استقالة

1082 - يحى السيد احمد سعد عقل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50436   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2011 برقم ايداع   2327 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2011  بــ :  الموافقة بالجماع إعادة تشكيل 

وإنتخاب مجلس إدارة شركة أستلر لدارة البرامج التدريبية والتعليمية  ) ش.م.م ( وتجديده لمده ثلث سنوات -

وتبقى كافة الصلحيات والختصاصات السابق تفويضها والمعتمده من الجهات المختصة والواردة بالسجل 

التجارى بالتوقيع للسيد المهندس رئيس مجلس الدارة و السيد المهندس العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين كما 

هي دون تغيير .

1083 - طارق محمد فريد محمد نصر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50436   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2011 برقم ايداع   2327 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2011  بــ :  

1084 - عبد ا مانع سلطان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50564   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2011 برقم ايداع   2914 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2011  بــ :  تجديد مدة تعيين مجلس ادارة 

الشركة  بنفس التشكيل و الصلحيات -تفويض السيد/ محمد نبيل احمد محمد يوسف - رقم قومى 

27507230101697  بتمثيل الشركة فى  :التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها امام البنوك والمصارف 

واليداع و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و 

المصارف و التحويلت خارج البلد و عمل اعتمادات مستنديه وذلك لمدة سنة واحده من تاريخ انعقاد الجمعيه و 

كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها وله حق تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1085 - بدر مانع سلطان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50564   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2011 برقم ايداع   2914 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2011  بــ :  

1086 - طلل بن محمد بن العبد ا الفيصل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50564   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-02-2011 برقم ايداع   2914 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2011  بــ :  

1087 - نضال حميد حسين الصراف  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    14906   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-06-2005 برقم ايداع   7385 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2011  بــ :  استقالة

1088 - مجدى احمد حسن عامر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    14906   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2005 برقم ايداع   7385 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2011  بــ :  استقالة

1089 - عمر ايمن فريد سعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52050   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2011 برقم ايداع   9083 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2011  بــ :  

1090 - عبير عبد الحميد محمد صادق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52050   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2011 برقم ايداع   9083 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2011  بــ :  

1091 - ايمن محمد عبده البطرنى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52050   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2011 برقم ايداع   9083 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2011  بــ :  

1092 - ايمن فريد سعيد حماد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    52050   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-05-2011 برقم ايداع   9083 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2011  بــ :  
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1093 - اداره جوده عبد الحميد حماد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52050   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2011 برقم ايداع   9083 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2011  بــ :  استقاله

1094 - امجد فريد سعيد حماد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52050   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2011 برقم ايداع   9083 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2011  بــ :  استقاله

1095 - ايهاب مصطفى اسماعيل الجنجيهى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    52596   

وتم ايداعه بتاريخ    26-06-2011 برقم ايداع   11357 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2011  بــ :  تجديد مده 

مجلس الدارة  كما هو

1096 - اميره عبدالرازق محمود حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52678   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2011 برقم ايداع   11746 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2011  بــ :  

1097 - علء انور كمال  محمد عبدالحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52678   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2011 برقم ايداع   11746 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2011  بــ :  

1098 - محمد حسين اسماعيل حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52678   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2011 برقم ايداع   11746 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2011  بــ :  استقالة

1099 - حازم متولى محمد متولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52678   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2011 برقم ايداع   11746 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2011  بــ :  استقالة

1100 - اشرف عبد الباقى محمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52678   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2011 برقم ايداع   11746 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2011  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 وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين . وللسيد / رئيس مجلس الدارة 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 و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح الحسابات و اصدار 

خطابات و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة و حق 

التوقيع على عقود القتراض والرهن والشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

وكل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها وضمن اغراضها و كذلك له 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 في توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1101 - حسين اسماعيل حسين توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52678   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2011 برقم ايداع   11746 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2011  بــ :  استقالة

1102 - احمد محمد مصطفى منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52831   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2011 برقم ايداع   12339 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2011  بــ :  تجديد الثقة فى تشكيل مجلس 

الدارة كما هو

1120 - محمد ابراهيم احمد كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53920   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2011 برقم ايداع   17190 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  ممثل لشركة جنسيس 

للستثمار الغذائي

1121 - محمد جلل الدين محمد رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53920   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2011 برقم ايداع   17190 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  ممثل لشركة جنسيس 

للستثمار الغذائي

1122 - عاطف عمرو عبدالعزيز توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53920   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2011 برقم ايداع   17190 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  ممثل عن شركة جنسيس 

للستثمار الغذائي
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1103 - كريم محمد ماهر محمود هندى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52864   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2011 برقم ايداع   12439 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2011  بــ :  - يمثل رئيس مجلس الدارة 

امام القضاء يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة ولعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذا المعاملت 

والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق فان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا 

حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و 

الغير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجوروهم ولهم حق قبض و دفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقض او بالجل و حق البيع و الشراء و التنازل مجتمعين او منفردين لجميع انواع الصول و 

المنقولت و السيارات المملوكة للشركة ولهم حق تمثيل الشركة في حق كفالة الغير و لهم حق التوكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر .

1104 - محمد عاطف عطية عبد الصبور  مدير   المقيد برقم قيد    52925   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2011 برقم ايداع   12727 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2011  بــ :  للعلقات العامة -) استقالة (

1105 - فضل رفيق البراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    52925   وتم ايداعه بتاريخ    12-07-2011 برقم 

ايداع   12727 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2011  بــ :  يمثل السيد/ فضل رفيق البراهيم مير الشركه منفردا 

الشركه فى علقاتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدراه الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ 

به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه وللسيد / فضل رفيق البراهيم مدير الشركه منفردا 

الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه و القطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك الهيئة العامه للرقابه على الصادرات والواردات والتعامل  

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن  وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها وحق الفراج عن راسمال الشركه والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات باسم الشركه ولمصالحها والتوقيع على عقود البيع والشراء امام 

الشهر العقارى وتمثيل الشركه امام القضاء والمحاكم بكافه درجاتها وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والتعامل مع مصلحه الحمارك ومصلحه الضرائب والهيئة العامه للتامينات الجتماعيه وكافه ادارات 

المرو وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وتجديد عقود الرهن وتقرير حق عينى وتعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود تعديل عقد الشركه امام الشهر العقارى بعد موافقه الجمعيه العامه غير 

العاديه على ذلك وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

1106 - نبيل يعقوب ابراهيم بخيت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3062   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-08-2001 برقم ايداع   731 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2011  بــ :  الموافقه على تجديد مده 

مجلس الداره لمده ثلث سنوات

1107 - غسان فضه GHASSAN FADDA  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    53005   

وتم ايداعه بتاريخ    18-07-2011 برقم ايداع   13009 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2011  بــ :  تجديد مده 

عضوية مجلس الدارة
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1108 - حسن حامد محمد السيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    53114   وتم ايداعه بتاريخ    2011-07-25 

برقم ايداع   13640 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2011  بــ :  يحق لشخص من فئة التوقيع )أ( وشخص من 

فئة التوقيع )ب(, كالتي:   فئة التوقيع )أ(: السيد/ المدير العام أو الستاذ/ منتصر عبد ا محمد عبد ا النبراوي 

)من غير المديرين(؛  فئة التوقيع )ب(: السيد/ عصام محمد عبد الهادي عبد الهادي عامر أو الستاذ/ رامي عصام 

حسن السيد أو الستاذ/ حسام مصطفى محمد سيد أحمد )من غير المديرين(؛   التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها مع كافة الجهات والمصالح الرسمية أو الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتوقيع كافة العقود وإجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن 

غرض الشركة ويحق لهما مجتمعين إجراء كافة المعاملت البنكية من سحب وإيداع وفتح الحسابات والرهن 

والقتراض واستخراج البطاقات الئتمانية باسم الشركة والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصي وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والقرار والبراء والحق في توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1109 - عصام محمد عبدالهادى عبدالهادى عامر  مدير مالى   المقيد برقم قيد    53114   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2011 برقم ايداع   13640 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2011  بــ :  

1110 - محمد طارق محمد كامل  مدير   المقيد برقم قيد    53194   وتم ايداعه بتاريخ    28-07-2011 برقم 

ايداع   14005 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2011  بــ :  فرع -  اضافة صلحيات التوقيع عن فرع الشركة 

الجنبي بجمهورية مصر العربية  لتصبح علي النحو التالي : اول: لي من السيد/ جمال جودت حسن البهلوان 

P563963 اردنى او السيد/ حازم سهيل عبداللة الكيالي P998915 اردنى أو السيد/ محمد طارق محمد كامل 

27711218800179 مصرى )مجتمعا( مع أى من السيد/ داني علي شعيب LR1571251 لبنانى أو السيد/ 

هشام خيري حسن عبد الرحمن P071871  اردنى - ممارسة الصلحيات التالية باسم الشركة و نيابة عنها في 

جمهورية مصر العربية - تعيين المصارف التي تتعامل معها الشركة و فتح و اغلق الحسابات علي انواعها لدي 

هذه المصارف باسم الشركة . و اصدار تعليمات السحب , اوامر الدفع , الكمبيالت و السندات لمر - طلب 

التسهيلت المصرفية و التوقيع علي المستندات المتعلقة بذلك باستثناء طلب و اصدار خطابات ضمان العطاءات 

البتدائية و العقود لجل و عقود المشتقات المالية - التوقيع علي جميع المعاملت المالية و المصرفية وعلي 

الصكوك المالية - استلم و ايداع و سحب أي مبلغ من المال باسم الشركة - القيام بما تقتضيه مصلحة الشركة 

شرعا و قانونا بهذا الخصوص - ويكون للسيد/ محمد طارق محمد كامل و/او السيد/ داني علي شعيب تفويض 

الغير لتمثيلها في القيام بكل او بعض ماذكر اعله مجتمعين مع المفوضين وفقا لما هو مذكور اعله - ثانيا: لي 

من السيد/ محمد طارق محمد كامل أو السيد/ داني علي شعيب أو السيد/ حازم سهيل عبداللة الكيالي )مجتمعا( مع 

اي شخص يتم تعيينه من قبل الشركاء للتوقيع علي المشاريع المشتركة الصلحيات التالية - فتح واغلق  

الحسابات المصرفية الفرعية وتشغيلها, واليداع فيها والسحب منها - طلب الحوالت المالية الداخلية و الخارجية. 

اصدار اوامر الدفع, وتوقيع الشيكات,الكمبيالت و السندات لمر - طلب اصدار خطابات العتماد - طلب كافة 

الخدمات المصرفية بما في ذلك خدمات المعاملت المصرفية عبر النترنت - طلب كشوفات الحسابات المصرفية 

وخطابات التوصية - التوقيع علي كافة العقود, التفاقيات, الشروط و الحكام وجميع الوثائق و المستندات المتعلقة 

بما هو مذكور اعله - ويكون للسيد/ داني علي شعيب مجتمعا مع السيد / محمد طارق محمد كامل حصرا 

صلحية تعيين ممثلين او اكثر و منح صلحيات التوقيع و العمل وفقا لما هو وارد في "ثانيا" اعله بالتحاد مع 

الممثل المعين من قبل الشريك في شركة المشروع المشترك - تبقي هذة الصلحيات سارية المفعول حتى تاريخ 

2024/4/30

1111 - زهرة شبير سلطان   ZAHRA SHABBIR SULTANALI  مدير   المقيد برقم قيد    53599   

وتم ايداعه بتاريخ    24-08-2011 برقم ايداع   15775 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2011  بــ :  علقات 

عامة

1112 - شبير سلطان على غنيجى SHABBIR SULTAN ALI GANIJI  مدير   المقيد برقم قيد    

53599   وتم ايداعه بتاريخ    24-08-2011 برقم ايداع   15775 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2011  بــ :  

) استقالة (
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1113 - الشيمى محمد محمود شحوت  مدير   المقيد برقم قيد    53599   وتم ايداعه بتاريخ    2011-08-24 

برقم ايداع   15775 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2011  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتهما مع الغير 

ولهما منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

ZAHRA  الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمدير السيدة / زهرة شبير سلطان

SHABBIR SULTANALI منفردا الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 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 حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر.  وتم تعيين السيد / الشيمي محمد محمود شحوت مديرا للعلقات العامة بالشركة فقط

1114 - ابراهيم عبد المنعم ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11052   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-03-2004 برقم ايداع   1533 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2011  بــ :  تجديد مده مجلس 

الدارة لفترة مدتها ثلث سنوات بنفس الختصاصات السابقة وبنفس الصلحيات المذكورة بالسجل التجارى

1115 - حسن احمد ابراهيم امين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    53804   وتم ايداعه بتاريخ    2011-09-08 

برقم ايداع   16598 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  

1116 - اسلم محمود احمد مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    53804   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2011 برقم ايداع   16598 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2011  بــ :  

1117 - خليل محى الدين خليل قنديل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53920   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2011 برقم ايداع   17190 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  ممثل لشركة جنسيس 

للستثمار الغذائي

1118 - محمد مصطفى رشدي سيد رشدي اسماعيل حمدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53920   

وتم ايداعه بتاريخ    18-09-2011 برقم ايداع   17190 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  ممثل 

لشركة جنسيس للستثمار الغذائي

1119 - شريف منير امين فخرى عبد النور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    53920   

وتم ايداعه بتاريخ    18-09-2011 برقم ايداع   17190 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2011  بــ :  ممثل 

لشركة جنسيس للستثمار الغذائي - اعادة تشكيل مجلس الدارة

1124 - احمد مصطفى احمد البحيرى  مدير   المقيد برقم قيد    16210   وتم ايداعه بتاريخ    2005-09-11 

برقم ايداع   12837 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2011  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمده غير محدوده - 

اختصاصات : يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما اوسع السلطات فى ادارة الشركة. ولهما مجتمعان 

حق سلطه بيع الصول الثابتة والمنقولة وكافة الموارد والمهمات والبضائع فيما زاد عن 250000 جنية مصري, 

و رهن الصول الثابتة والمنقولة و القتراض من البنوك و الغير بدون حد اقصى باسم الشركة , و التعامل مع 

البنوك وفتح العتمادات وصرف الشيكات والحصول على تسهيلت ائتمانية وكافة التعاملت البنكية بدون حد 

اقصى , وعقد الصفقات التجارية والتفاقات الداخلة ضمن غرض الشركة - وتمثيل الشركة والتعامل باسمها امام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع عن الشركة وابرام العقود والقرار بالتصالح والتنازل عن الحقوق 

التى تخص الشركه ايا كان نوعها -  ولهما منفردان حق شراء الصول الثابتة والمنقولة وكافة الموارد والمهمات 

والبضائع حتى مبلغ مليون جنية مصري و تعيين وعزل مديرين او وكلء للشركه وتحديد اجورهم ومكافآتهم وان 

يخولهم حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين - ولهما منفردان ان  يفوضا او يوكل الغير فى بعض او كل 

صلحياتهما , وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة .
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1125 - وائل صلح عبد العال عبد القادر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    33956   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-08-2008 برقم ايداع   17063 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2011  بــ :  يباشر نائب 

رئيس مجلس الدارة -احمد عبدا عامر احمد- وظائفه لمدة غير محدودة – يمثل نائب رئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص وشركات 

المحمول بكافة أشكالهم والتوقيع لدي الشهر العقاري والتأمينات الجتماعية وله الحق في تعيين وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ماذكر - 

تمثيل الشركة أمام جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية في جمهورية مصر العربية , 

بما في ذلك من دون حصر, الشهر العقاري, الجهاز القومي لتنظيم التصالت, مصلحة الجمارك المصريه, مركز 

الخدمات اللوجيستيه, المنصه القوميه للتجاره المصريه عبر الحدود )نافذه( , هيئة الستثمار والتأشير في السجل 

التجاري ومأموريات الضرائب وغرف التجارة والصناعة ووزارة العمل والشؤون الجتماعية والشرطة ,و 

النيابات و المحاكم وأي دوائر حكومية أخرى .

1126 - يوسف حسن محمد الفولى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54490   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2011 برقم ايداع   19627 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2011  بــ :  ممثل عن شركة /  زد ام او 

جا للتصدير والستصلح الزراعي ZMOJ For Export And Agricultural Reclamation ش.ذ.م.م

1127 - اسلم احمد هاشم محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54490   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2011 برقم ايداع   19627 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2011  بــ :  )عزل(

1128 - رفعت احمد وفيق محمد عبد الهادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54490   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-10-2011 برقم ايداع   19627 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2011  بــ :  )عزل(

1129 - محمود حلمى عبد السلم جاب ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54490   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2011 برقم ايداع   19627 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2011  بــ :  ممثل عن شركة / زد ام او جا 

ZMOJ For Export And Agricultural Reclamation للتصدير والستصلح الزراعي

1130 - يوسف محمد سيد طايع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    54506   وتم ايداعه بتاريخ    2011-10-17 

برقم ايداع   19662 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2011  بــ :  بدلمن السيد / احمد فخرى مظلوم الزرقا

1131 - محمد احمد احمد احمد نوفل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54757   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2011 برقم ايداع   20658 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2011  بــ :  حق التوقيع و الدارة:  لرئيس 

مجلس الدارة حق التوقيع عن الشركة امام كافة البنوك و فتح الحسابات لديها و التسهيلت الئتمانيه و التوقيع 

علي الشيكات و حق الرهن و القتراض و كذلك له حق التوقيع منفردا عن الشركه امام الغير و لدي كافة الجهات 

الدارية و الحكومية و الخاصة و التوقيع علي عقود تاسيس الشركات بكافة انواعها و التعديلت الزمة و عقود 

التعديل و علي جميع الطلبات و النماذج و كذلك التوقيع امام الهيئة العامه للستثمار و المنطقه الحرة و مصلحة 

الشهر العقاري و التوثيق و مصلحة السجل التجاري و الغرفة التجارية و الهيئة العامة للرقابة المالية و مصلحة 

الضرائب المصريه العامة و الضريبة علي القيمه المضافة و هيئة الرقابة علي الصادرات و الواردات و له في 

ذالك تفويض او توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر

1132 - مناى السعيد عطيه صميده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54757   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2011 برقم ايداع   20658 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2011  بــ :  

1133 - ياسمين احمد احمد نوفل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54757   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2011 برقم ايداع   20658 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2011  بــ :  

1134 - صهيب محمد احمد الصهيبي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    54894   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2011 برقم ايداع   21274 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2011  بــ :  

1135 - هادية عوض ناصر عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54894   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2011 برقم ايداع   21274 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2011  بــ :  

1225 - سالم ريمون حفار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61268   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2012 برقم ايداع   21699 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2012  بــ :  خروج من عضوية الشركة

1226 - علء محمد كمال عبد الحكيم حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61268   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2012 برقم ايداع   21699 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2012  بــ :  
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1136 - محمد احمد عبدا الصهيبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    54894   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2011 برقم ايداع   21274 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2011  بــ :  الموافقة تجديد مدة مجلس 

الدارة  واعادة التشكيل - الموافقة علي اعطاء صلحيات لمجلس  الدارة كالتي : يمتلك حق التوقيع على 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان تخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفريين او 

مجتمعين . وللسيد رئيس مجلس الدارة الستاذ / محمد احمد عبد ا الصهيبى وللسيد العضو المنتدب  الستاذ / 

صهيب محمد احمد الصهيبي مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

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

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

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة 

ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1137 - مصطفى السيد عوض السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    54929   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-11-2011 برقم ايداع   21390 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2011  بــ :  تفويض أيا من 

الدكتور / مصطفى السيد عوض– رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب أو الدكتورة /  عبير محمد عبد التواب – 

نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب   منفردين في إدارة الشركة وسير العمل فيها والتوقيع نيابة عنها على 

كافة العقود والوراق ولهم كافة الصلحيات فى تمثيل الشركة أمام القضاء وأمام كافة الجهات الحكومية أو غير 

الحكومية  والغير ولهم حق البيع والشراء بما فى ذلك أصول الشركة الثابتة والمنقولة من أجهزة والمعدات واللت 

والثاث والسيارات والعقارات والمستحضرات الصيدلنية والدوائية والطبية ومستحضرات الغذية الطبية المسجلة 

باسم الشركة للنفس او للغير والتوقيع على إقرارات وعقود البيع والتنازل أمام الشهر العقاري وكافة الجهات ولهم 

منفردين تمثيل الشركة أمام البنوك وفتح الحسابات لديها وغلقها واليداع والسحب منها بدون حدود قصوى 

والتوقيع على الشيكات وأوراق الدفع الخرى والتوقيع على عقود القرض والرهن والتسهيلت الئتمانية وترتيب 

الحقوق العينية بكافة أنواعها وكذا حوالت الحق وحوالت الدين و حق ضمان و كفالة الغير  بدون حدود قصوى 

ولهم توكيل المحاسبين  وتوكيل الغير او المتنازل إليه في التنازل لنفسه أو للغير اما تمثيل الشركة امام القضاء 

فتكون لرئيس مجلس الدارة منفردا .

1138 - رومانى ابراهيم شفيق سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    55103   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2011 برقم ايداع   22257 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2011  بــ :  

1139 - احمد  خليل عبدا محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    55103   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2011 برقم ايداع   22257 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2011  بــ :  استقالة

1140 - احمد عبدالعزيز  سعدالدين عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    55103   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2011 برقم ايداع   22257 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2011  بــ :  

1141 - علي محمد علي  مدير عام   المقيد برقم قيد    55190   وتم ايداعه بتاريخ    30-11-2011 برقم 

ايداع   22715 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2011  بــ :  استقالة
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1142 - عبد العال محمد السيد على سلمه  مدير عام   المقيد برقم قيد    55190   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2011 برقم ايداع   22715 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2011  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده - السيد / عبد العال محمد السيد  ( المدير العام ( والسيد / تامر عبدالكريم منسى  ) مدير  ( يمثل  

السيد / عبدالعال محمد السيد )المدير العام( الشركة منفردا  في علقتها مع الغير و الشئون الدارية العامة و الفنية 

وحق التوقيع على شهادات الخبرة ولـه في ذلك أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها و يكون كل من 

السيد / عبدالعال محمد السيد ) المدير العام ( والسيد / تامر عبدالكريم منسى ) مدير( مجتمعين فى التعامل   علي 

حسابات الشركة لدي البنوك  بفتح وغلق الحسابات والسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات والتصرف في اي من 

اصول او ممتلكات الشركة بالبيع والتوقيع علي العقود البتدائية او النهائية للعقارات او المنقولت او السيارات 

اوالقتراض شامل طلب اصدارو تعديل و مد و الغاء خطابات الضمان او الرهن ولهما الحق فى ان يفوضا ) 

مجتمعين( احدهما مع اى شخص اخر  فى كل او بعض هذه الختصاصات  .

1143 - تامر  عبد الكريم  منسي  مدير   المقيد برقم قيد    55190   وتم ايداعه بتاريخ    30-11-2011 برقم 

ايداع   22715 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2011  بــ :  

1144 - كريستيان  انريكو  بررديت  سلس  مدير عام   المقيد برقم قيد    87307   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-1990 برقم ايداع   6835 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2011  بــ :  وتحديد صلحياته تقرر تعيين 

السيد/ كريستيان إنريكو بررديت سلس مديرا عاما للشركة وذلك بدئا من 15 /12 /2022, وتكليفه بصلحيات 

الدارة التالية:  1- تنفيذ قرارات مجلس الدارة ووضعها موضع التنفيذ 2- إدارة أمور الشركة اليومية وتعيين 

وفصل الموظفين وتحديد أجورهم وفق اللوائح المعمول بها في الشركة3 - تمثيل الشركة أمام عملئها ومورديها 

والمتعاملين معها وكافة المحاكم والدوائر الرسمية والوزارات ومصلحة الضرائب والجمارك والسواق المالية 

ومراكز الشرطة والنيابة العامة والشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة 

لسوق المال والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي ووزارة القوى العاملة والهيئة 

العامة للتصنيع ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومكتب تراخيص الجانب وهيئة المجتمعات والهيئة العامة 

للتنمية الصناعية وفى التعامل مع قطاع التجارة الخاصة وصندوق تنمية الصادرات وأمام إدارات المرور وتسيير 

السيارات واستخراج رخصها وتجديدها ودفع  الرسوم والتأمينات واستلم وتسليم اللوحات المعدنية وكافة 

الجراءات أمام جهات التراخيص وأمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وذلك في كافة أعمال وأمور الشركة 

وما قد ينشأ من مخاصمات ومنازعات. وعموما وكافة المصالح الحكومية والجهزة الدارية بالدولة أمام أي من 

الغير.  4-  تفويض أو إنابة الغير في كل أو بعض ما ذكر من صلحياته
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1145 - مروان محمد موسى الكسوانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87307   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-1990 برقم ايداع   6835 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2011  بــ :  تحديد الصلحيات المالية للتوقيع 

على الحسابات لدى البنوك استعرض الحضور صلحيات التوقيع المالي عن الشركة فيما يخص التوقيع على 

الحسابات المصرفية لدى البنوك وإدارتها بما في ذلك فتح وإغلق الحسابات , والسحب واليداع منها , وعليه 

تقرر بإجماع الحاضرين ما يلي:-فيما يتعلق بالتوقيع على: طلبات فتح وإغلق الحسابات لدى البنوك - وسحب 

الشيكات -وأوامر الصرف والوراق التجارية,   -والقروض والتسهيلت -وعموما  على كافة الوراق والمعاملت 

المالية المتعلقة بالسحب والقتراض والدفع والتسوية والمقاصة والبيع والشراء وكافة المعاملت المالية والتجارية 

الخرى مع البنوك وشركات التمويل والقطاعات العامة والخاصة وعموما  مع أي شخص والتي تعادل أو تقل أو 

تزيد قيمتها عن مليون )1000000( دولر أو ما يعادلها بالعملت الخرى فيلزمها توقيعان: -توقيع أي من السيد / 

كريستيان إنريكو بررديت سلس أو السيد /مانفريد هوهمان كتوقيع اول   وتوقيع أي من  السيد /جيوفاني مانجانو 

فيما يتعلق بالتوقيع على:سحب الشيكات وأوامر الصرف والوراق  أو السيد / شاندان جاتاك كتوقيع ثان -

التجارية وكافة الوراق والمعاملت المالية المتعلقة بالسحب والتحويل والدفع والتسوية والمقاصة والبيع والشراء 

وكافة المعاملت المالية والتجارية الخرى مع أي من البنوك وشركات التمويل والقطاعات العامة والخاصة 

وعموما  مع أي شخص والتي ل  تزيد عن مليون  )1000000( دولر أو ما يعادلها بالعملت الخرى فيلزمها 

توقيعان:توقيع السيد /جيوفاني مانجانو أو السيد/ كريستيان إنريكو بررديت سلس   أو السيد / مانفرد هوهمان 

كتوقيع  أول   وتوقيع السيد / عبد العزيز محمود عبده ماضي أو السيد/ محمد أحمد حسن أحمد كتوقيع ثان .-فيما 

يتعلق بالتوقيع على:سحب الشيكات وأوامر الصرف والوراق التجارية وكافة الوراق والمعاملت المالية المتعلقة 

بالسحب والتحويل والدفع والتسوية والمقاصة-والبيع والشراء وكافة المعاملت المالية والتجارية الخرى مع أي 

من البنوك وشركات التمويل والقطاعات العامة والخاصة وعموما  مع أي شخص والتي ل تزيد عن خمسة 

وعشرون الف دولر )25000( دولر أو ما يعادلها بالعملت الخرى, فيلزمها توقيعان: -توقيع السيد/ محمد 

أصف جليل   كتوقيع  أول   وتوقيع إما السيد/ عبد العزيز محمود عبده ماضي أو السيد/ محمد أحمد حسن أحمد 

بفتح العتمادات المستندية وتعديلتها,التوقيع على نموذج 4,نماذج  وبدون حد فيما يتعلق   - كتوقيع ثان .  1-

وطلبات تظهير مستندات الشحن سواء الصادر او الوارد وما يلزمها من نماذج تخص الجمارك,إيصالت المانة, 

مخاطبات الشركة لكافة البنوك المصرية والجهات الحكومية والخاصة, جميع التحويلت البنكية بين حسابات 

توقيع السيد / الشركة سواء داخل نفس البنك او بين البنوك المختلفة, العقود الجلة,   فيلزمها توقيعان:  أ -

جيوفاني مانجانو أو السيد / مانفرد هوهمان أو السيد/ كريستيان إنريكو بررديت سلس او السيد / محمد أصف 

جليل  كتوقيع أول - وتوقيع إما السيد / عبد العزيز محمود عبده ماضي أو السيد/ محمد أحمد حسن أحمد كتوقيع 

ثان

1146 - منير محمد محروس قديحة  مدير   المقيد برقم قيد    55613   وتم ايداعه بتاريخ    2011-12-21 

برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2011  بــ :  خروج

1147 - وليد منير محمد محروس  مدير   المقيد برقم قيد    55613   وتم ايداعه بتاريخ    2011-12-21 

برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2011  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عد ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعيات العامة .  وللسيد / وليد منير محمد محروس  شريك و مدير منفردا الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع 

العمال العام و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصاريف من سحب و إيداع و 

التوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات و إستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصاريف و الفراج عن رأس المال و حق القراض و الرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء و 

البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت وكل ذلك  باسم الشركة ولصالحها 

و له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله إبرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.
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1148 - خالد عبد ا على شهيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    55859   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-01-2012 برقم ايداع   426 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2012  بــ :  منح كل  من السيد رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب خالد عبد ا علي شهيل  والسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب عبد 

الناصر أحمد تركمان  مجتمعين أو منفردين كافة وأوسع السلطات الفنية والمالية والدارية ولهما الحق مجتمعين أو 

منفردين في الدارة و التوقيع علي كافة معاملت الشركة مجتمعين أو منفردين ولهما في سبيل ذلك أوسع السلطات 

ولهما الحق في إبرام والتوقيع علي كافة العقود والتفاقيات والتعهدات وعقود البيع والشراء واليجار والرهن و 

القتراض وإبرام كافة التصرفات القانونية أيا  كانت وأيا  كان شكل  وبيع ورهن وإيجار والقتراض لصول الشركة 

أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف , وذلك مجتمعين أو منفردين وفي التعامل والتوقيع مع البنوك 

وربط وفك الودائع والتحويلت بين الحسابات البنكية وغيرها واعتماد والتوقيع علي الشيكات و اوامر الدفع 

والتحويلت للداخل والخارج وفتح وغلق العتمادات المستندية وسداد الفواتير واصدار خطابات الضمان وعموما 

كافة المعملت المالية باسم الشركة وغيرها وعلي إبرام كافة العقود والتفاقات والتعهدات والتوقيع عليها بما في 

ذلك عقود الشراء والبيع والرهن والقتراض من البنوك والتوكيل والتفويض بالرهن وكذلك التوقيع علي عقود 

القتراض والرهن وتوكيل أو تفويض النفس او الغير في كل أو بعض ما ذكر امام الشهر العقاري والتوثيق وامام 

البنوك وامام الجهات الحكومية والغير حكومية وحق التوقيع  نيابة عن الشركة علي عقد حوالة الدين وله حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وغيرها وعموما أي عقود أو إتفاقات تتعلق بالشركة وأية 

تصرفات قانونية أيا   كانت , كما منحته الحق في بيع أو رهن أو إيجار أصول الشركة أو التصرف فيها بكافة 

أشكال التصرف القانونية والتوقيع امام الشهر العقاري وله في سبيل ذلك أوسع الصلحيات كما أن له الحق في 

قبض الثمن وقبض قيمة الرهون وقبض قيمة الرهن وقيمة اليجار وخلفه وإستلم كافة حقوق الشركة , مجتمعين 

او منفردين ولهما الحق مجتمعين او منفردين في توكيل أو تفويض الغير في بعض او كل ما ذكر علي الشركة 

مراعاه حكم الماده 99 من قانون 159 لسنة 1981 بشان التصرف للنفس مع مراعاه سلطة التوقيع الوارده 

بالسجل التجاري والنظم الساسي للشركة علي الشركة مراعاه قواعد القانونية المنظمة لحواله الدين

1200 - ثروت وصفى جاد السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9614   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2003 برقم ايداع   1062 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2012  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره وللمجلس الحق فى 

ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين .

1201 - حنان شعبان مطاوع عبدالعاطي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10258   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2003 برقم ايداع   4321 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2012  بــ :  لعتذارها

1202 - تشونكي كوان choonki kwon  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59800   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2012 برقم ايداع   16117 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2012  بــ :  استقالة وابراء ذمة سيادته 

واخلء طرفه

1149 - ياسر  محمد حافظ  الحماقى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    35804   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-11-2008 برقم ايداع   25050 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2012  بــ :  - لرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب د / ياسر محمد حافظ الحماقى بطاقة رقم  24703300201417 حق التوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها وحق التعامل مع البنوك وفتح الحسابات بانواعها المختلفة لديها والتوقيع لدى 

البنوك والقتراض من البنوك والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على عقود الرهن والقتراض بكافة انواعة وحق التوكيل لصالح البنوك وللغير وله الحق فى تعيين 

مديرين او وكلء او مفوضين وان يخول لهم حق التوقيع عن الشركة والحق فى ابرام كافة التوكيلت بكافة 

انواعها للنفس وللغير لكافة العقارات والمنقولت والسيارات وله الحق في الصلح والتصالح والبرام لكافة القضايا 

وله الحق منفردا فى توكيل الغير فى كل او ما بعض ما ذكر ول ينصب التصديق على حق اتخاذ وابرام كافة 

التصرفات القانونية ويكون هذا القرار من خلل الجمعيه العامة للختصاص ولعضاء مجلس الدارة المنتدبين 

السيدة / يارا ياسر محمد حافظ بطاقة رقم / 27909300104185 والسيد / رضوى ياسر محمد حافظ الحماقى  

بطاقة رقم / 28008200107264 جميع صلحيات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب سالفة الذكر مجتمعين 

.

1150 - فاطمة حسن محمد زهران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35804   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2008 برقم ايداع   25050 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2012  بــ :  
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1151 - يارا ياسر محمد حافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35804   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2008 برقم ايداع   25050 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2012  بــ :  المنتدب

1152 - رضوى ياسر محمد حافظ الحماقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35804   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2008 برقم ايداع   25050 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2012  بــ :  المنتدب

1153 - طارق عبد العزيز احمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    35804   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2008 برقم ايداع   25050 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2012  بــ :  

1154 - مجدى جمعه احمد جمعه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    56466   وتم ايداعه بتاريخ    2012-02-07 

برقم ايداع   2730 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2012  بــ :  

1155 - محمد مصطفى نجم الدين مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    56466   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2012 برقم ايداع   2730 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2012  بــ :  

1156 - تامر عبد العزيز شوقى عبد العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    56466   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2012 برقم ايداع   2730 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2012  بــ :  

1157 - سامى بن يوسف بن سالم باجنيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37103   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2009 برقم ايداع   2898 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  استقالة

1158 - راشد بن حمدان بن راشد النعيمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37103   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2009 برقم ايداع   2898 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  استقالة

1159 - احمد عبد ا عبد المقصود زايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37103   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2009 برقم ايداع   2898 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  استقالة

1160 - احمد بن عبدالقادر بن محمد عوده حمدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37103   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-02-2009 برقم ايداع   2898 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  ممثل عن شركة 

رسالتى الرقمية المحدودة

1161 - ايمن عبد القادر محمد عوده حمدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37103   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2009 برقم ايداع   2898 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  ممثل عن شركة رسالتى الرقمية 

المحدودة

1162 - الء جلل احمد عبدالخالق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37103   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2009 برقم ايداع   2898 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  اول : تفويض السادة التي 

اسمائهم:  1. السيد/ ايمن عبد القادر محمد حمدان, مواليد 1979/10/09, فلسطيني الجنسية 2. السيد/ احمد بن 

عبد القادر بن محمد عوده حمدان, مواليد 1983/10/14, سعودي الجنسية 3. السيد/ حسان بن عبد القادر بن 

محمد عوده حمدان, مواليد 1987/11/24, سعودي الجنسية  مجتمعين او منفردين, في التوقيع نيابة عن الشركة 

امام كافة البنوك فيما يخص فتح الحسابات البنكية واصدار وتوقيع الشيكات والعتمادات المستندية وخطابات 

الضمان وكافة المعاملت امام البنوك وذلك بدون حد اقصى ولهم الحق, مجتمعين او منفردين, في تفويض او 

توكيل الغير في كل ذلك او بعض مما ذكر.  ثانيا : تفويض السيد/ كيرت ستيفن كارلسون, مواليد 1971/01/31, 

سويدي الجنسية في التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة البنوك فيما يخص فتح الحسابات البنكية واصدار وتوقيع 

الشيكات والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وكافة المعاملت امام البنوك وذلك بحد اقصى مئة آلف دولر 

امريكي (100,000 دولر امريكي) او ما يعادل بالجنيه المصري وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل 

ذلك او بعض مما ذكر.  ثالثا : تفويض السادة التي اسمائهم:  1. السيد/ خالد وليد حافظ بريك, مواليد 

1974/04/18, أردني الجنسية 2. السيد/ عثمان طارق فاروقي, مواليد 1973/12/28, باكستاني الجنسية  

مجتمعين او منفردين, في التوقيع نيابة عن الشركة امام كافة البنوك فيما يخص فتح الحسابات البنكية واصدار 

وتوقيع الشيكات والعتمادات المستندية وخطابات الضمان وكافة المعاملت امام البنوك وذلك بحد اقصى خمسون 

آلف دولر امريكي (50,000 دولر امريكي) او ما يعادل بالجنيه المصري ولهم الحق, مجتمعين او منفردين, 

في تفويض او توكيل الغير في كل ذلك او بعض مما ذكر.

1163 - حسان بن عبدالقادر بن محمد عوده حمدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37103   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-02-2009 برقم ايداع   2898 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2012  بــ :  ممثل عن شركة 

رسالتى الرقمية المحدودة
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1164 - اوليفير البيرت جيسلين داندويس

OLIVIER ALBERT GHISLAIN DANDO  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56587   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-02-2012 برقم ايداع   3262 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2012  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة 3 سنوات بنفس العضاء ونفس التخصصات

1165 - عمرو أمين مصطفي عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    56609   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2012 برقم ايداع   3310 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2012  بــ :  

1166 - ايان روس IAN ROSS  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56670   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2012 برقم ايداع   3552 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2012  بــ :  منح كل من السيد / أشرف 

غطاس يعقوب نخله )عضو مجلس ادارة ممثل عن شركة دلتا جليل هولند بي في ( والسيد / محمد عصام احمد 

نبوي مره )المدير المالي ( مجتمعين او منفردين  حق التوقيع والدارة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والحق في التعامل   امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال 

ووزارة التجارة الخارجية والصناعة ومركز دعم الصادرات ومركز تحديث الصناعة  والسجل التجاري ووزارة 

التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل  والشهر العقاري ووزارة السياحة ومكاتب وادارات سجل الموردين 

والوكلء التجاريين والغرف التجارية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية  وضريبة 

القيمة المضافة ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات  والحضور امام لجان الطعن 

ولجان فض المنازعات وامام ادارة العلمات التجارية وامام البورصة وامام شركة مصر للمقاصة وامام التحاد 

المصري لمقاولي البناء والتشييد وأمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسجل الصناعي واتحاد الصناعات والغرف 

الصناعية والغرف التجارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة اجهزة تنمية المدن الجديدة , وهيئة الموانئ 

وكافة موانئ جمهورية مصر العربية وامام مكاتب العمل ووزارة القوي العاملة والمن الصناعي ووزارة الداخلية 

ومصلحة الدفاع المدني ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وادارات المرور وشركات الكهرباء والمياه  والغاز 

وشركة المصرية للتصالت وكافة شركات المحمول ,  والحق في تأسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها 

والتوقيع علي عقود تأسيسها وتعديلها والتخارج منها امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وامام الشهر 

العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية , والحق في التوقيع علي كافة انواع العقود وتعيين وعزل 

الموظفين والعمال والتوقيع علي عقود العمال وعقود بيع وشراء السيارات وتسجيلها في الشهر العقاري وادارات 

المرور. كما لهما منفردين او مجتمعين توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .  كما قرر اعضاء مجلس 

الدارة الحاضرين بالجمـــاع الموافقة علي منح السيد / محمد عصام احمد نبوي مره  )المدير المالي ( منفردا  

الحق في التعامل امام كافة البنوك والمصارف الحكومية وغير الحكومية وإجراء كافة التعاملت البنكية من ايداع 

وسحب وتحويلت وإصدار وصرف الشيكات وقبضها وخطابات الضمان والتسهيلت الئتمانية والقتراض 

والرهن والستدانة وغيرها من المعاملت البنكية وله توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . علما بان 

تمثيل الشركة امام القضاء اختصاص رئيس مجلس الدارة فقط علما بان الحق في التصالح والصلح والقرار 

والنكار والبراء في الدعاوي , و تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة منفردا

1167 - عمر محمد اسامة احمد العربي  مدير مالى   المقيد برقم قيد    274624   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-1992 برقم ايداع   14425 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2012  بــ :  وتجارى للشركة والموافقة 

بالجماع على التى  - التوقيع نيابة عن الشركة امام جميع البنوك على جميع المعاملت البنكية والتوقيع على 

صرف الشيكات   والتوقيع امام مصلحة الضرائب بكافة انواعها وأمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية 

والعلمات التجارية والغرف التجارية – أبرام التفاقيات والتعاقدات مع الهيئات والشركات وله أوسع السلطات فى 

التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

والتوقيع عن الشركة أمام مصلحة الحوال المدنية والشهر العقارى والسجل التجارى ومصلحة الجمارك ولة حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

Page 1051 of 1616 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

1168 - مصطفى نبيل عفيفى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57505   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2012 برقم ايداع   6825 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2012  بــ :  "يحق لشخص من فئة التوقيع )أ( 

وشخص من فئة التوقيع )ب(, كالمتي:   فئة التوقيع )أ(: السيد/ رئيس مجلس الدارة أو الستاذ/ مصطفي نبيل 

عفيفي محمد؛   فئة التوقيع )ب(: الستاذ/ عصام محمد عبد الهادي عبد الهادي عامر أو الستاذ/ حسام مصطفى 

محمد سيد أحمد أو الستاذ/ رامي عصام حسن السيد جودة؛   التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة 

الجهات والمصالح الرسمية أو الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتوقيع كافة العقود وإجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة ويحق لهما 

مجتمعين إجراء كافة المعاملت البنكية من سحب وإيداع وفتح الحسابات والرهن والقتراض واستخراج البطاقات 

الئتمانية باسم الشركة والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصى وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والحق في الصلح والقرار والبراء وتأسيس الشركات وتعديل عقودها 

والحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1169 - عادل سمير ملك دوس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57795   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2012 برقم ايداع   7967 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  ممثل عن شركة البطل للسكان 

والتعمير ش.م.م- يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى تعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان 

يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين . وللسيد / عادل سمير ملك دوس ممثل شركة / البطل 

للسكان والتعمير ش.م.م – رئيس مجلس الدارة و السيد / عماد سمير ملك دوس ممثل شركة /البطل للسكان 

والتعمير ش.م.م  - العضو المنتدب و الرئيس تنفيذي , منفردين أو مجتمعين  , الحق فى التوقيع و التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والعمال والخاص بكافة اشكالهم و 

لهما حق تمثيل الشركة امام القضاء والتوقيع نيابة عن الشركة و امام الجهات التنفيذية المؤسسات والوزارات 

والهيئات والحياء والجهزة الدارية و التوقيع امام البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات 

وفتح الحسابات البنكية واصدار خطابات الضمان و تقرير حق المتياز وحق الختصاصو الحصول علي 

القتراض والتسهيلت الئتمانية والبنكية واعتماد الموازنة والخطة التنفيذية للشركة ولهما التوقيع علي جميع عقود 

البيع والشراء البتدائية والنهائية للوحدات الدارية والفندقية وتقرير وشطب حق المتياز المقرر للشركة واليجار 

والتأجير التمويلي وذلك بالنسبة للعقارات بجميع أنواعها وحوالة الحق للغير وحق البيع للنفس وللغير والبيع 

والشراء ورهن اصول الشركة وتاسيس الشركات والتوقيع علي عقود التاسيس وتمثيل الشركة فى جميع المزايدات 

و المناقصات وذلك بيع وشراء السيارات وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الدارية بجميع انواعها وكذلك له حق 

التوقيع علي عقود تعيين الموظفين والتوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها ومسئوليته عنها والحق فى تعين عدة 

مديرين أو وكلء مفوضين وذلك كله فى حدود الموازنه المعتمدة من مجلس الدارة ولهما حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر

1170 - عماد سمير  ملك دوس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    57795   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2012 برقم ايداع   7967 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  ورئيس التنفيذي ممثل عن شركة 

/البطل للسكان والتعمير ش.م.م-

1171 - نشوى فتحى الكسان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    57795   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2012 برقم ايداع   7967 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2012  بــ :  ممثل عن شركة البطل للسكان 

والتعمير ش.م.م-

1172 - محمود حامد محمود على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    57849   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2012 برقم ايداع   8180 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2012  بــ :  للفرعين
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1211 - ليلي راشد اسكندر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60478   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2012 برقم ايداع   18609 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2012  بــ :  تفويض أى من رئيس مجلس 

الدارة أو العضو المنتدب مجتمعا مع السيد / مجدى ميشيل جرجس ـ مصري الجنسية رقم قومى 

25410120102336 فى التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية  وعلى خطابات الضمان و العتمادات 

المستندية الخارجية و الداخلية و المصادقات و التعهدات و نماذج اقرارات الفصاح و الطراف ذات العلقة و 

التفويضات بالستعلم بحد اقصى مبلغ و قدره 000 200 جنيه مصرى ) فقط مائتان الف جنيه مصرى ل غير ( 

مع تفويضهم فى تفويض الغير فى كل أو بعض ما سبق .  تفويض أى من رئيس مجلس الدارة  أو العضو 

المنتدب مجتمعا مع كل من نائب رئيس مجلس الدارة و السيد / مجدى ميشيل جرجس فى التوقيع على الشيكات و 

التحويلت البنكية بدون حد اقصى - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات

1212 - عبله محيى الدين عبد اللطيف عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60478   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-09-2012 برقم ايداع   18609 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2012  بــ :  ممثل عن شركة 

مجموعة التنمية الصناعية

1213 - سامح عبد المنعم محمد عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60478   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2012 برقم ايداع   18609 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2012  بــ :  أستقاله

1214 - خالد ابو الفتوح محمد محمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    60656   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2012 برقم ايداع   19307 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2012  بــ :  

1215 - عماد يوسف نصيف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60695   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-09-2012 برقم ايداع   19534 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس 

لمدة جديدة .

1486 - محمد احمد عبداللطيف محمود  مصفى   المقيد برقم قيد    79574   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2015 برقم ايداع   1768 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2015  بــ :  ويقوم المصفي بجميع العمال 

التي تقتضيها التصفيه وعلي وجه الخصوص   1-وفاء ما علي الشركه من ديون  2-بيع مال الشركه منقول او 

عقارا بالمزاد العلني او ايه طريقه اخري ما لم ينص في وثيقه تعيين المصفي علي اجراء البيع بطريقه معينه  3-

تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم واعتماد الجمعيه والتوقيع نيابه عنا علي كل ما يلزم نحو اعتماد 

الجمعيه

1487 - منصور محمد هشام قباني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79655   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2015 برقم ايداع   2010 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2015  بــ :  

1488 - رءوف كمال حنا غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79655   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2015 برقم ايداع   2010 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2015  بــ :  استقالة
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1489 - محمد يحيى عبد العظيم المنير  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    79655   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-01-2015 برقم ايداع   2010 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2015  بــ :  مع منح 

الختصاصات والصلحيات لعضاء مجلس الدارة والعاملين بالشركة وذلك على النحو التالى: للسيد الستاذ/ 

محمد يحيى عبد العظيم رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ جورج لويس جرجس سعيد مدير 

التمويل "مجتمعين" الصلحيات التالية: كافة الصلحيات المالية بالضافة إلى أن يكون لهم أوسع السلطات للتعامل 

باسم الشركة و إبرام كافة العقود والمعاملت المالية الداخلة ضمن غرض الشركة كما يكون لهم حق التوقيع 

مجتمعين أمام كافة الجهات والبنوك ولهم في سبيل ذلك الحق في فتح الحسابات وإغلقها وتوقيع الشيكات 

والكمبيالت وتظهيرها وكافة المعاملت البنكية وفي هذا الخصوص يكون لسيادتهم الصلحيات التية:-1/ إبرام 

عقود القتراض المتوسطة الجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة 

لعمال الشركة.  2. إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات طويلة الجل والقصيرة الجل والتى تمنح للشركة في صورة 

اعتماد جارى مدين بضمان أو بدون ضمان بالشروط والحدود التى يرونها مناسبة لعمال الشركة.  3. التصرف 

برهن المقومات المادية والمعنوية للشركة, وكذا رهن أصولها العقارية والتصرف فى أصول الشركة الثابت منها 

والمنقول لمصلحة أى من البنـوك العاملة في مصر ضمانا لما تكون الشركة و/أو أى شركة من الشركات الشقيقة 

المذكورة في الفقرة"6" أدناه قد حصلت عليه من قروض متوسطة الجل و/أو اعتمادات جارى مدين لتمويل 

نشاطها , والتوقيع على عـقود الرهن التجارى والعقارى والبيع أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والبنوك .  

4. إبرام عقود فتح العتمـادات المستندية "استيراد" وكـذلك عقود إصـدار خطابات ضمان مع البنوك العاملة 

بمصر بالشروط والحـدود التى يرونها مناسبـة لعمال الشركة.  5. التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق 

والديون والمستحقات لمصلحة البنوك العاملة في مصر ضمانا للتسـهيلت الئتمانية التى تحصـل عليها الشـركة و/

أو أى شركة من الشـركات الشقيقة الواردة فى البند "6" أدناه.  6. إصدار كفالت تضامنية لصالح البنوك العاملة 

في مصر أو فى الخارج تضمن فيها الشركة وأى من  الشركات الشقيقة أو التابعة لها وهى على وجه التحديد:-  • 

شركة جى بى أوتو ش م م  • شركة آر جى إنفستمنت ش.م.م  • شركة جى بى كابيتال للستثمارات المالية ش م م  

• شركة كابيتال للتوريق ش.م.م  • شركة مشروعى للتجارة ش م م  • شركة جى. بى. للتأجير التمويلى والتخصيم 

ش م م  • شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "ائتمان" ش م م  • شركة درايف لتجارة السيارات ش م 

م  • شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية ش م م  • شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر ش م 

م  • شركة جى بى أوتو رينتال ترانسبورت ش م م  • شركة إم أن تى تيك القابضة للستثمارات المالية  ش م م • 

شركة رصيدى للمدفوعات اللكترونية "رصيدى" ش.م.م  • شركة رصيدى لحلول التحصيل ش.م.م  • شركة 

هرم للنقل والتجارة ش م م  • شركة جى. بى. بولو لتصنيع الحافلت ش م م  • الشركة الدولية للتجارة والتسويق 

والتوكيلت التجارية " إيتامكو " ش م م  • شركة غبور للتجارة العالمية بالمناطق الحرة ش م م  السكندرية  • 

الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش م م  • شركة ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش م م  • 

شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فابريكا" ش م م  • شركة جى بى للستيراد والتصدير ش م م  • شركة 

بان أفريكان إيجيبت للزيوت ش م م "تحت التصفية"  • شركة تاير أند مور لخدمة السيارات 360 ش م م  • 

شركة جى بى لوجيستيكس ش.م م  • الشركة الهندسية لصيانة وسائل النقل "الميكانيكى" ش م م  • الشركة 

المصرية الدولية لصناعة وصيانة السيارات "إياك" ش م م  • شركة أوتوموبيلك لتجارة السيارات ش.م.م  • شركة 

توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش.م.م  • شركة جى بى أوتوموتيف لصناعة وتجارة السيارات ش.م.م  • 

الشركة الدولية لصناعة مكونات السيارات ش.م.م  • شركة الخليج لتجارة السيارات )تحت التصفية(  • شركة 

المجموعة العالمية لتجارة السيارات )جى.كى. القاصد( -الردن  • شركة غبور القلم لتجارة السيارات )جى كيو – 

القلم( – الردن  • شركة جى. بى. علب ريمورك  • شركة ج. ب. ر. أوتو – الجزائر  • شركة ج. ب. ر. 

خدمات – الجزائر  • شركة جى. بى. جلوبال – لوكسمبرج  • شركة جى بى البستان  • شركة غبور للتجارة 

 – BV العامة – الردن  • شركة جى بى فايننس – لوكسمبورج  • شركة سالكسيا – قبرص  • شركة إم أن تى

هولندا  • شركة جى بى كابيتال بى فى – هولندا  • شركة بى.بى.اى.ال )قبرص(  • جي بي ريل استيت 

مورجيدج فاينانس بي في  • شركه جي بي مايكرو كريدت بي في  • شركه جي بي للتأجير التمويلي بي في  • 

شركه جي بي للتأجير التشغيلي بي في  • شركه جي بي كونسيمر فاينانس بي في     ولسيادتهم "مجتمعين" الحق 

في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق - للسيد الستاذ/ محمد يحيى عبد العظيم  رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة "مجتمعين" الصلحيات التالية:  

1. تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت أشخاص أو أموال وتعديلها 
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وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات واستلمها كما لهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أمام 

الشهر العقارى والسجل التجارى والهـيئة العـامة للستثمار وإنشاء فـروع ومـكاتب تمثيل لتلك الشركات بداخل 

وخارج جمهورية مصر العربية , ولهم في ذلك التعامل مع جميع الجهات التى يستتبع التأسيس التعامل معها 

والسفارات والقنصليات المختلفة .  2. إتخاذ القرارات الستثمارية الخاصة بالستثمار فى شركات أو شراء 

الستثمارات أو بيعها وللسيد الستاذ/ محمد يحيى عبد العظيم  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد 

الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة و السيد الستاذ/ نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس 

الدارة "مجتمعين" توقيع كافة العقود بأنواعها من شراء وبيع العقار والمنقول والراضي وخلفه الواقعة ضمن 

أصول الشركة ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق

1490 - مجدى عاطف عبدالمجيد عباس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    79688   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2015 برقم ايداع   2117 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2015  بــ :  

1491 - محمد عادل احمد سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    41352   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2009 برقم ايداع   19832 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  

1492 - احمد محمد اليمني الطيب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    41352   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2009 برقم ايداع   19832 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  

1493 - احمد رضا سعيد راضي محمد سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    41352   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2009 برقم ايداع   19832 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  

1173 - احمد عبدالسميع احمد عبدالرحمن المنطاوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2938   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-05-1999 برقم ايداع   2246 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2012  بــ :  - تجديد تعيين مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات, واعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة . يتم إعادة توزيع صلحيات مجلس الدارة ليكون 

لرئيس مجلس الدارة منفردا  الصلحيات التية : 1- إدارة الشركة وتنظيم شئونها ومؤسستها والشراف على 

جميع أعمالها طبقا  للسياسات التي يقررها مجلس الدارة والقيام بجميع الجراءات اللزمة لتنفيذ قرارات مجلس 

إدارة الشركة . 2- التوقيع على جميع أوراق ومستندات الشحن والوثائق المتعلقة بذلك وجميع المستندات 

الجمركية, كل ذلك باسم الشركة ولصالحها. 3- تعيين الموظفين والعاملين وتحديد أجورهم ورواتبهم وتطبيق 

الجزاءات التأديبية وإنهاء عقودهم وفصلهم . 4- تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والوزارات والدارات 

والمصالح والمؤسسات العامة والسلطات المحلية ومصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على القيمة 

المضافة, والشركات المصرية والجنبية, والشخاص الطبيعية والمعنوية . 5- فتح جميع أنواع الحسابات البنكية 

وغلقها بالبنوك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وحق التعامل عليها بالسحب واليداع والتحويلت 

والتوقيع على الشيكات البنكية, كل ذلك باسم الشركة ولصالحها . 6- فتح وإلغاء ورد وقبول خطابات العتماد 

وخطابات الضمان والتصديق عليها, كل ذلك باسم الشركة ولصالحها. 7- له حق البيع والشراء واليجار لكافة 

المقومات المادية والمعنوية للشركة وممتلكاتها )سواء عقار او منقول( ورهانها للشخاص الطبيعية والمعنوية 

والبنوك المصرية والجنبية بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر السيارات والدراجات البخارية والحصول 

على جميع انواع القروض والتسهيلت الئتمانية من الشخاص الطبيعية والمعنوية والبنوك المصرية والجنبية 

وله في سبيل ذلك كافة الصلحيات والتوقيع على جميع عقود البيع والشراء والرهون والقروض والتسهيلت 

الئتمانية الخاصة بذلك, وشطب جميع الرهون وتصفيتها والتوقيع على جميع المستندات اللزمة لذلك, وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها. 8- الحق في حق القرار بالتصالح والتنازل والنكار والبراء امام جميع الجهات 

القضائية والحكومية والشخاص الطبيعية والمعنوية, والتنازل عن جميع القضايا المدنية والجنائية والدارية 

والتصديق على جميع التنازلت الخاصة بذلك امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. 9- تمثيل الشركة امام القضاء 

والغير وله حق تمثيل الشركة امام المحاكم ولجان التحكيم داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وله في سبيل 

ذلك كافة الصلحيات والتوقيعات سواء كانت الشركة مدعية أو مدعى عليها, واتخاذ كافة الجراءات اللزمة 

للمحافظة على مصالح الشركة امام جميع المحاكم والجهات القضائية المختلفة . 10- توكيل المحامين والمحاسبين 

داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وإنهاء وكالتهم وله في سبيل ذلك كافة الصلحيات والتوقيعات. 11- 

تأسيس الشركات والتوقيع والتصديق على جميع عقود التأسيس والتعديل الخاصة بالشركة امام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق وامام كافة الجهات المختصة بذلك . 12- الحق في توكيل أو تفويض أي شخص يراه ملئما  في 

كل أو بعض السلطات المتقدم ذكرها.
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1174 - ايهاب  عبدالسميع  احمد عبدالرحمن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    2938   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-05-1999 برقم ايداع   2246 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2012  بــ :  

1175 - مروه عبدالغنى خليل الجمل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    2938   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-05-1999 برقم ايداع   2246 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2012  بــ :  

1176 - ايناس  عبدالسميع احمد عبدالرحمن  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    2938   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-05-1999 برقم ايداع   2246 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2012  بــ :  

1177 - ان شوستر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    2938   وتم ايداعه بتاريخ    08-05-1999 برقم ايداع   

2246 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2012  بــ :  استقالة

1178 - اولف كاراس  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    2938   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-1999 برقم ايداع   2246 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2012  بــ :  استقالة

1179 - كارستن بريتز والتر لنجا  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    2938   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-05-1999 برقم ايداع   2246 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2012  بــ :  استقالة

1180 - هشام ابراهيم محمد رمضان  عضو منتدب من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    58053   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-04-2012 برقم ايداع   8892 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2012  بــ :  ممثل لحصة شركة 

الوادي الخضر للستثمار والتنمية اعتبارا من 2022/12/23 - تفويض السيد الستاذ / هشام ابراهيم محمد 

مصطفي رمضان عضو مجلس الدارة المنتدب في سلطة التوقيع الول ويضاف الي من لهم سلطة التوقيع الول 

بالسجل التجاري .

1181 - محمد خضر عبد الرزاق عدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58078   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2012 برقم ايداع   8996 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2012  بــ :  استقالة

1182 - محسن خضر عبد الرزاق عدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58078   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2012 برقم ايداع   8996 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2012  بــ :  

1183 - شاديه سيف الدين العبد الرزاق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58078   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2012 برقم ايداع   8996 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2012  بــ :  

1184 - قطب خان سيف الدين عابد على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    58078   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2012 برقم ايداع   8996 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2012  بــ :  يملك حق التوقيع على معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره وللمجلس الداره 

الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين 

.  وللسيد :- قطب خان سيف الدين عابد علي )رئيس مجلس الدارة ( منفردا  الحق فى التعامل بأسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم 

الشركه وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضى والسيارات وكل ذلك بأسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل   مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله 

الحق فى التوقيع امام الشهر العقارى فى تأسيس الشركات وادخال التعديلت عليها والتوقيع امام السجل التجارى 

وله الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر

1185 - محمد اشرف سعدالدين حامد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    58297   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2012 برقم ايداع   9812 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2012  بــ :  دمياط

1186 - ايمن فرح متري مرقص  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    58781   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-06-2012 برقم ايداع   11830 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2012  بــ :  تم الموافقة علي 

التجديد لمجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات جديدة بنفس الختصاصات وبقاء حق التوقيع عن الشركة لدي 

البنوك دون ادني تعديل
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1187 - عمرو ابراهيم ابراهيم النحاس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    59003   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-06-2012 برقم ايداع   12743 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2012  بــ :  - يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على 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 المهندس عمرو إبراهيم إبراهيم النحاس بصفته رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب أو السيد المهندس جمال فراج محمود حسن بصفته عضو مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين 

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 وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والتوقيع على عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر - مع بقاء 

تشكيل اعضاء مجلس الدارة كما هو دون تعديل .

1188 - وفاء ابراهيم محمود على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    59017   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2012 برقم ايداع   12801 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2012  بــ :  

1189 - اسامه محمد ابراهيم عزب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    59103   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2012 برقم ايداع   13178 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2012  بــ :  بدل من السيد / ياسر محمد 

المير سليمان

1190 - محمد رشاد محمود محمد السيد يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59243   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-07-2012 برقم ايداع   13772 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس 

ادارة الشركة

1191 - محمد عبد ا محمد على محمد عبد ا السعدني  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم 

قيد    59249   وتم ايداعه بتاريخ    02-07-2012 برقم ايداع   13869 تم التأشير فى تاريخ 2012-07-02  

بــ :  

1192 - هشام محمد نصر على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59249   وتم ايداعه بتاريخ    

02-07-2012 برقم ايداع   13869 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة 

لفترة جديدة مدتها 3 سنوات -  تحديد الختصاصات - ابقاء صالحيات التوقيع كما هو دون تعديل للسيد رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب .

1193 - طارق احمد عبد اللطيف رشوان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    59249   

وتم ايداعه بتاريخ    02-07-2012 برقم ايداع   13869 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  

1194 - احمد محمد احمد دياب  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    59249   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-07-2012 برقم ايداع   13869 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2012  بــ :  

1195 - سيد عز الدين عباس عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59306   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2012 برقم ايداع   13982 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2012  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس ادارة 

الشركة لفترة اخرى بنفس التشكيل السابق

1196 - ياسر محمد بنديرى على  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59306   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2012 برقم ايداع   13982 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2012  بــ :  

1197 - فاروق محمد حمدى سيف النصر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    59306   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2012 برقم ايداع   13982 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2012  بــ :  

1198 - محمد عزالدين عباس عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59306   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2012 برقم ايداع   13982 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2012  بــ :  

1199 - شيماء محمد جمعه بنداري على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59306   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2012 برقم ايداع   13982 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2012  بــ :  
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1203 - جون سو جونج   JUN SU JUNG  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59800   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-08-2012 برقم ايداع   16117 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس 

إدارة الشركة لمدة ثلث سنوات - رئيس مجلس الدارة يمثل الشركة أمام القضاء ويشمنح السلطات والصلحيات في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الوزارات والهيئات والدارات والجهات الحكومية وغير الحكومية 

والفراد وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكافة أنواع الشركات وإبرام وتوقيع وإنهاء وفسخ وإلغاء 

كافة أنواع العقود والتفاقات بالنيابة عن الشركة وله الحق في إبرام وتوقيع عقود بيع السيارات وله الحق أن 

يفوض أو يوكل الغير في كل أو بعض صلحيات ولعضو مجلس الدارة الحق في تمثيل الشركة في نشاط البيع 

المحلي وخدمات ما بعد البيع المحلي والتوزيع والتسويق المحلي وخدمات ومواقع التسويق والبيع المحلي 

اللكتروني أمام كافة الوزارات والهيئات والدارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والجهاز القومي لتنظيم التصالت وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع 

الممارسات الحتكارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئات العسكرية وله في سبيل ذلك إبرام وتوقيع وإنهاء 

العقود والتفاقات الخاصة بأنشطة البيع المحلي وخدمات ما بعد البيع المحلي والتوزيع والتسويق المحلي وخدمات 

ومواقع التسويق والبيع المحلي اللكتروني وله الحق في إبرام وتوقيع عقود بيع وشراء السيارات وله الحق أن 

يفوض أو يوكل الغير في كل أو بعض صلحياته المذكورة ويكون التعامل على حسابات فرع الشركة الكائن في 

مبني البنك الهلي المتحد مبني رقم 81 شارع التسعين – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة, لدى البنوك 

والمصارف سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول بموجب توقيعين مجتمعين من 

عضوي مجلس إدارة الشركة من ممثلي نشاط البيع المحلي وخدمات ما بعد البيع المحلي والتوزيع والتسويق 

المحلي وإدارة خدمات ومواقع التسويق والبيع المحلي اللكتروني ويكون تعيين وعزل المديرين والعاملين ووكلء 

الشركة وتحديد رواتبهم وأجورهم والتوقيع على المعاملت اليومية وإصدار خطابات الضمان والشيكات والسحب 

واليداع والتعامل على حسابات الشركة لدى البنوك والمصارف وفتح الحسابات بكافة البنوك التي تتعامل معها 

الشركة منها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها في جميع الدول بموجب توقيعات مشتركة وذلك على 

النحو التالي: المجموعة )أ( 1- رئيس مجلس الدارة 2- المدير المالي, المجموعة )ب( 1- عضو مجلس إدارة 2- 

نائب المدير المالي 3- رئيس قطاع الموارد البشرية بتوقيعين مجتمعين من المجموعة )أ( أو بتوقيع من المجموعة 

)أ( مجتمعا  مع توقيع من المجموعة )ب( ولهما مجتمعين حق تفويض الغير للتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام كافة البنوك الجنبية والمحلية وجميع الجهات الحكومية والغير حكومية ولهما حق تفويض الغير في كل أو 

بعض مما ذكر ويشترط موافقة مجلس الدارة عند إبرام عقود الشراء والبيع والقرض والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي بكافة أنواعها الخاصة بالشركة والتوقيع على كافة العقود والتعاقدات الخاصة بها 

ولصالحها أمام كافة الجهات المعنية وإبرام جميع أنواع التوكيلت نيابة عن الشركة وكذلك كل ما يتعلق بالشتراك 

في المؤسسات الخرى أو شرائها أو التحاقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية

1204 - خالد محمد محمد صالح  تحميل   المقيد برقم قيد    59814   وتم ايداعه بتاريخ    2012-08-05 

برقم ايداع   16147 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  

2892 - حسن عبدالعزيز محمود الرملي  نائب المدير   المقيد برقم قيد    156484   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2020 برقم ايداع   39904 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  الفرع- انهاء مهمة السيد/ حسن 

عبد العزيز محمود الرملي, رقم قومي , نائب مدير عام فرع الشركة وحذفه من السجل

2893 - دينا سمير ذو الفقار مهران  مساعد مدير فرع   المقيد برقم قيد    156484   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2020 برقم ايداع   39904 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  مساعد فرع

2894 - هيثم  منصور  خليل  دبوس  مساعد مدير فرع   المقيد برقم قيد    156484   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2020 برقم ايداع   39904 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  

2963 - حسن جابر احمد محمد الغرباوى  مدير   المقيد برقم قيد    159147   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2020 برقم ايداع   49156 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2020  بــ :  

2964 - احمد صابر محمد حسنين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60449   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-09-2012 برقم ايداع   18495 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2020  بــ :  تجديد تعيين مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلثة سنوات
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1205 - ماهر عبد الستار حسن مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59814   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2012 برقم ايداع   16147 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الدارة الحق فى ان يعين عده مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين - ولرئيس مجلس الدارة أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التعامل مع جميع البنوك 

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

وكافة صور التعامل بأسم الشركة وتفويض رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذى بصفتهما 

مجتمعين أومنفردين فى التفاوض والتعاقد والتوقيع على اتفاقيات القتراض والتسهيلت البنكية بجميع اشكالها مع 

البنوك المصرية والجنبية بما يخص الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم 

حق التوقيع على عقود الشراء ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

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 ولهما حق التعامل والتوقيع على العقود مع 

شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والحصول عليه ولهم حق توكيل أو تفويض الغير وتوكيل الغير فى كل 

او بعض ماذكر

1206 - ماهر عبد الستار حسن مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59814   وتم ايداعه بتاريخ    

05-08-2012 برقم ايداع   16147 تم التأشير فى تاريخ 05-08-2012  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 عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة او العضو المنتدب مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع علي شيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل بإسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء ولهم 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التعامل والتوقيع علي العقود مع شركات التأجير التمويلي والتمويل 

العقاري والحصول عليه ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1207 - هشام حسن صفوت عبد الرحيم  مدير عام   المقيد برقم قيد    60149   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2012 برقم ايداع   17278 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2012  بــ :  استقاله

1208 - انطوان مايليت مزراى  Antoine Maillet Mezeray  مدير   المقيد برقم قيد    60149   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-08-2012 برقم ايداع   17278 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2012  بــ :  

1551 - احمد فرحات عبد المجيد اسماعيل  مصفى   المقيد برقم قيد    83495   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2015 برقم ايداع   15488 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2015  بــ :  على ان تكون مهام المصفى : 

- وفاء ما على الشركة من ديون - تمثيل الشركة أمام القضاء - بيع أموال الشركة منقول  أو عقار بالمزاد العلنى أو 

بأيه طريقة أخرى ما لم ينص فى وثيقه تعين المصفى اجراء البيع بطريقة معينه - له حق تمثيل الشركة والتوقيع 

عنها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية جميع البنوك وكافة الصلحيات فى تصفية الشركة وتحصيل ما 

لها من مستحقات

1552 - محمد فتحي حسن علي ابو طالب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72747   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2014 برقم ايداع   7465 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2015  بــ :  التجديد لمجلس الدارة السابق

1553 - شريف بهجت محمد عبدالمقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72747   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2014 برقم ايداع   7465 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2015  بــ :  

1554 - ياسمين عبد المجيد محمد السيد أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72747   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-03-2014 برقم ايداع   7465 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2015  بــ :  
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1555 - ماجدة محمد أسامة محمد شكري شديد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83804   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-06-2015 برقم ايداع   16604 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2015  بــ :  ممثل  عن شركة 

كومباني جيرفية دانون

1556 - عصام الدين محمود محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83804   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2015 برقم ايداع   16604 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2015  بــ :  ممثل عن شركة برودوي ليتيير 

فريز ايست يوروب

1557 - هشام ابو زيد محمود رضوان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83804   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2015 برقم ايداع   16604 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2015  بــ :  وممثل  لشركة كومباني جيرفيه 

دانون بدل من السيد/ هيثم حسن صادق حميدان - تجديد مدة مجلس الدارة لدورة جديدة تستمر لمدة ثلث )3( 

سنوات من تاريخ التأشير على هذه الجمعية وذلك طبقا للمادة )22( من النظام الساسي للشركة مع بقاء صلحيات 

التوقيع عن الشركة والمؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون تعديل

1558 - محمد سعيد عبد العليم احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    84087   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-06-2015 برقم ايداع   17593 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة ثلثة سنوات

1559 - عبد السميع عبد القادر يوسف احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84108   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2015 برقم ايداع   17664 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 

الحالى لمدة ثلث سنوات بنفس الصلحيات الممنوحة لهم

1209 - احمد محمد محمد الحماحمى  مدير مالى   المقيد برقم قيد    60149   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2012 برقم ايداع   17278 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2012  بــ :  تعديل سلطات التوقيع عن 

الشركة لتصبح كالتالي : يمثل  السيد/ احمد محمد محمد الحماحمي الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة - للسيد/ احمد محمد محمد الحماحمي الحق في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء ولدى 

الغير كما أن له الحق في تمثيل الشركة أمام البنوك وله حق التوقيع عن الشركة في جميع التعاملت البنكية وفتح 

وغلق وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك والسحب واليداع من البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وفتح 

العتمادات المستندية - وللسيد/ احمد محمد محمد الحماحمي الحق في التوقيع على عقود بيع الصول والتصرف 

فيها, والتوقيع على عقود القرض والرهن وتوقيع كافة العقود باسم ولصالح الشركة والتوقيع على عقود التعديل 

نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على التعديل, وله الحق في التوقيع 

على عقود الشتراك في تأسيس الشركات وله الحق في التوقيع على عقود بيع أو شراء السيارات والتوقيع على 

عقود البيع أو الشراء نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ومصلحة الشهر العقاري 

ومكاتبها ومأمورياتها وله الحق في استخراج التراخيص وتجديدها والتعامل أمام إدارات ووحدات المرور ونيابات 

المرور وقبض الثمن وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما سبق وكذا تمثيل الشركة منفردا  في 

التعامل باسم الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزرات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكافة الجهزة التابعة 

للحياء بكافة محافظات الجمهورية وله الحق في مباشرة العمال الدارية اليومية للشركة وله الحق في تمثيل 

الشركة أمام الجهات الحكومية بما يشمل وزارة القوى العاملة والهجرة ومكاتب العمل وهيئة التأمينات الجتماعية 

ومصلحة الضرائب والشهر العقاري وله حق إلغاء التوكيلت الصادرة باسم الشركة وذلك أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق وله الحق في التوقيع على كافة العقود والمشارطات والصفقات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وله الحق في تعيين العاملين والموظفين وفصلهم وتحديد رواتبهم وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو 

بعض ما سبق

Page 1060 of 1616 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

1210 - سامح محمد انور عصمت السادات  مدير   المقيد برقم قيد    60306   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2012 برقم ايداع   17890 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2012  بــ :  -يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها والحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم فيما عدا ما احتفظ به صراحة في عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللستاذ / سامح محمد انور عصمت السادات  والستاذ / 

طارق محمد شريف محمد امير الناظر   والستاذ/ باسل أسامة عبدالرؤوف مشهور )مديري الشركة( – مجتمعين 

أو منفردين – تمثيل الشركة امام القضاء ولدى الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات 

الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية  ولهم 

حق  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

بما في ذلك عقود اليجار والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ؛ وكذلك حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع للنفس أو الغير والرهن بكافة أنواعه للنفس او للغير والكفالة بكافة أنواعها للنفس 

والغير  لكافة أصول الشركة الثابتة منها والمنقولة وكافة الحقوق المادية المعنوية وحوالة الحق والدين وبيع 

العلمات التجارية وتسجيلها والتنازل عنها للنفس او الغير , وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن للنفس 

او الغير باسم الشركة ولمصلحتها مجتمعبن او منفردين  ولهم  في ذلك حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر.

1216 - محمد حسن محمد الشماخ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60719   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2012 برقم ايداع   19614 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2012  بــ :  - تكون سلطات التوقيع على 

النحو التالى: لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب محمد حسن محمد الشماخ , عضو مجلس الدارة المنتدب 

الستاذ / احمد حسن محمد الشماخ مجتمعين او منفردين حق التعامل والتوقيع عن الشركة وبإسمها امام الغير 

ولدى كافة الجهات الدارية والحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتوقيع على 

عقود تأسيس الشركات بكافة انواعها والتعديلت اللزمة وعقود التعديل وعلى جميع الطلبات والنماذج وكذلك 

التوقيع امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة ومصلحة السجل 

التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامه للرقابة المالية ومصلحة الضرائب العامه ومصلحة الضرائب العامة على 

المبيعات وهيئة الرقابة على الصادرات والورادات وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات ووسائل النقل المختلفة للغير والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق وقبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود  والمشارطات والصفقات والتى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق التوقيع عن 

الشركة امام البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وفتح وغلق الحسابات لديها والتسهيلت الئتمانية وكافة 

العمليات المصرفية والتوقيع على الشيكات ولهما الحق توكيل للنفس والغير فى كل او بعض ما ذكر . على الشركة 

مراعاه سلطات التوقيع الواردة بالسجل التجارى والنظام الساسى ومراعاة العرض على الجمعية العامة العامة 

للتصديق اما عن البيع للنفس فيلزم العرض على الجمعية العامة للختصاص وكذلك بيع الصول الثابتة .

1217 - الستاذ ناوكى ناكامورا  NAOKI NAKAMURA  مدير   المقيد برقم قيد    60816   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-09-2012 برقم ايداع   19981 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2012  بــ :  فرع - بدل  من السيد 

/ توموكى ناكا  TOMOKI NAKA حامل جواز سفر رقم TZ 1299252 و منحه الصلحيات بأن يكون 

مسؤول عن أي أو جميع المهام المتعلقة بالعمال اليومية مع الدارة الكاملة لفرع القاهرة وما يقوم به من أعمال 

تشمل شراء السلع والخدمات وتوظيف العمالة وفتح حسابات البنوك وإدارتها وأي أعمال أخري يتطلب فرع 

القاهرة أن يقوم بادائها من وقت لخر . وتتعلق بتعين هذا
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1218 - انطوان مايليت مزراى  Antoine Maillet Mezeray  مدير   المقيد برقم قيد    60867   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-10-2012 برقم ايداع   20178 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2012  بــ :  يمثل المديران  

الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها, فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ,وللسيد / احمد محمد محمد الحماحمي 

– مدير الشركه –منفردا  حق إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء ولدى الغير,ويمثل , الشركة امام البنوك  وله 

حق التوقيع عن الشركه فى جميع التعاملت البنكيه وفتح وغلق والغاء حسابات الشركه لدى البنوك , والسحب  

واليداع من البنوك والمصارف  , والتوقيع على الشيكات  وفتح العتمادات وله الحق فى  التوقيع على عقود بيع 

الصول والتصرف فيها , والتوقيع على عقود القرض والرهن وتوقيع كافة العقود باسم ولصالح الشركه , 

والتوقيع على عقود التعديل نيابة عن الشركه امام الشهر العقارى  بعد موافقة الجمعيه العامه غير العاديه على 

التعديل , وله الحق فى التوقيع على عقود الشتراك فى تاسيس الشركات , وله الحق فى التوقيع على عقود بيع او 

شراء السيارات , والتوقيع على عقود البيع او الشراء نيابة عن الشركه امام كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه 

ومصلحة الشهر العقارى ومكاتبها ومامورياتها وله الحق استخراج التراخيص وتجديدها والتعامل امام ادارات 

ووحدات المرور ونيابات المرور  وقبض الثمن وله الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر , 

وكذا تمثيل الشركه منفردا فى التعامل باسم الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والرسميه والوزارات والجهزه 

التنفيذيه التابعه للدوله  والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئه العامه للرقابه على الصادرات 

والواردات وكافة الجهزه التابعه للحياء  بكافة محافظات الجمهوريه , وله الحق فى مباشرة العمال الداريه 

اليوميه  للشركه وله الحق فى تمثيل الشركه امام الجهات الحكوميه بما يشمل وزارة القوى العامله والهجره 

ومكاتب العمل وهيئة التامينات الجتماعيه ومصلحة الضرائب والشهر العقارى , وله حق الغاء التوكيلت 

الصادره باسم الشركة وذلك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وله الحق فى التوقيع على كافة العقود 

والمشاراطات والصفقات وكل ذلك بااسم الشركه ولصالحها ,وله الحق فى تعيين العاملين والموظفين وفصلهم 

وتحديد رواتبهم وله الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق.

1219 - هشام حسن صفوت عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    60867   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2012 برقم ايداع   20178 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2012  بــ :  استقاله

1220 - احمد محمد محمد الحماحمى  مدير   المقيد برقم قيد    60867   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-01 

برقم ايداع   20178 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2012  بــ :  يمثل المديران  الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها, فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ,وللسيد / احمد محمد محمد الحماحمي – مدير الشركه –منفردا  حق 

إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء ولدى الغير,ويمثل , الشركة امام البنوك  وله حق التوقيع عن الشركه فى جميع 

التعاملت البنكيه وفتح وغلق والغاء حسابات الشركه لدى البنوك , والسحب  واليداع من البنوك والمصارف  , 

والتوقيع على الشيكات  وفتح العتمادات وله الحق فى  التوقيع على عقود بيع الصول والتصرف فيها , والتوقيع 

على عقود القرض والرهن وتوقيع كافة العقود باسم ولصالح الشركه , والتوقيع على عقود التعديل نيابة عن 

الشركه امام الشهر العقارى  بعد موافقة الجمعيه العامه غير العاديه على التعديل , وله الحق فى التوقيع على عقود 

الشتراك فى تاسيس الشركات , وله الحق فى التوقيع على عقود بيع او شراء السيارات , والتوقيع على عقود البيع 

او الشراء نيابة عن الشركه امام كافة الجهات الحكوميه والغير حكوميه ومصلحة الشهر العقارى ومكاتبها 

ومامورياتها وله الحق استخراج التراخيص وتجديدها والتعامل امام ادارات ووحدات المرور ونيابات المرور  

وقبض الثمن وله الحق فى تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر , وكذا تمثيل الشركه منفردا فى 

التعامل باسم الشركه امام جميع الجهات الحكوميه والرسميه والوزارات والجهزه التنفيذيه التابعه للدوله  والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وكافة الجهزه التابعه 

للحياء  بكافة محافظات الجمهوريه , وله الحق فى مباشرة العمال الداريه اليوميه  للشركه وله الحق فى تمثيل 

الشركه امام الجهات الحكوميه بما يشمل وزارة القوى العامله والهجره ومكاتب العمل وهيئة التامينات الجتماعيه 

ومصلحة الضرائب والشهر العقارى , وله حق الغاء التوكيلت الصادره باسم الشركة وذلك امام مصلحة الشهر 

العقارى والتوثيق وله الحق فى التوقيع على كافة العقود والمشاراطات والصفقات وكل ذلك بااسم الشركه 

ولصالحها ,وله الحق فى تعيين العاملين والموظفين وفصلهم وتحديد رواتبهم وله الحق فى تفويض او توكيل الغير 

فى كل او بعض ما سبق.
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1221 - عبد الرحمن سمير تحسين عبد الحليم عفيفي  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

61186   وتم ايداعه بتاريخ    14-10-2012 برقم ايداع   21359 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2012  بــ :  

1222 - سمير صبرى محمد امين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61186   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2012 برقم ايداع   21359 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2012  بــ :  يمثل السيد /  سمير صبرى 

محمد امين رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء والغير وله حق الصلح والقرار والنكار والبراء فى 

القضايا المقامة من أو ضد الشركة كما يكون له حق تمثيل الشركة والتوقيع والدارة نيابة عن الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر من سلطات وإختصاصات - يكون 

لكل من للسيد / عبد الرحمن سمير تحسين عبد الحليم عفيفي نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / 

أحمد سمير تحسين عبد الحليم عفيفي عضو مجلس الدارة المنتدب منفردين حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها و الحق في إجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل و حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والتوقيع على تلك العقود 

أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وحق فتح حسابات باسم الشركة أمام البنوك والسحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان والقتراض والرهن من البنوك 

والتوقيع علي عقود البيع اصول الشركة وحق التوقيع على عقود بيع او شراء السيارات باسم الشركة والتوقيع امام 

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على تلك العقود وحق التوقيع عن الشركة على عقود تأسيس الشركات وتعديلها 

وفسخها والتخارج منها وتصفيتها أو النضمام لشركات قائمة أو الندماج فيها سواء داخل أو خارج جمهورية 

مصر العربية وحق تعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر من سلطات واختصاصات - يكون للسيد / 

عبد ا بدوى عبارة ) عضو مجلس الدارة و العضو المنتدب للشئون الدرية( حق التوقيع عن الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية و غير الحكوميه و اجهزة التنمية العمرانية الجديدة - يكون بيع الصول الثابته و العقارات و 

الرهن و القروض طويلة الجل بقرار من الجمعية العامة للشركة

1223 - حورية محمد الدسوقى منا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61195   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2012 برقم ايداع   21408 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2012  بــ :  استقاله

1224 - فريدة شريف ناجى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61195   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2012 برقم ايداع   21408 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلثة 

سنوات

1230 - ياسر عبد الحكم عبد الحميد حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61316   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2012 برقم ايداع   21873 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  تحديد حق التوقيع عن الشركة 

ولدى البنوك ليكون على النحو التالى - يمثل رئيس مجلس الدارة 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 أو مجتمعين - ويكون حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك للسيد الستاذ/ ياسر عبد الحكم عبد الحميد 

حسين )رئيس مجلس الدارة( والسيد الستاذ/ مروان عبدالحكم عبدالحميد حسين )عضو مجلس الدارة( منفردين 

أو مجتمعين ولهم 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 والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات 

المستندية وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق 

فى التوقيع على عقود الشراء ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 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 - ولهم مجتمعين فقط حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها.
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1231 - ياسر عبد الحكم عبد الحميد حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61316   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2012 برقم ايداع   21873 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  تعديل حق التوقيع عن الشركة 

ولدى البنوك ليكون على النحو التالى - 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 أو مجتمعين.

1232 - اسلم امام سعيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    61316   وتم ايداعه بتاريخ    2012-10-18 

برقم ايداع   21873 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2012  بــ :  

1233 - عماد إسكندر بولس فهمى بطرس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    328719   

وتم ايداعه بتاريخ    23-01-2000 برقم ايداع   1079 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2012  بــ :  ممثل عن 

شركة  family group bv - تجديد تعيين مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة وبنفس الختصاصات المسجلة 

لة

1234 - عمرو علي مصطفي البدري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    48075   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2004 برقم ايداع   2133 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2012  بــ :  وافق مجلس الدارة بالجماع 

على صلحيات الصرف والتوقيع على الشيكات و طلب إصدار الشيكات المصرفية و أوامر التحويل المصرفي 

المستفيد منها طرف آخر كما يلى :-1-عمروعلى مصطفى البدرى ) رئيس مجلس الدارة ( توقيع  " منفرد " رقم 

قومي 26109080200692 - محمد السيد حسنى متولي عامر )الرئيس التنفيذي( توقيع " منفرد " رقم قومي 

27608262102394   -نرمين نير عبد المنعم عثمان )المدير العام للشئون المالية والدارية( توقيع ) أ ( رقم 

قومي 27505060103468 -ياسر حسين السيد العزب ) رئيس الحسابات ( توقيع ) ب ( رقم قومي 

27109110101418- محمود مبارك على سعد محمد ) محاسب أول ( توقيع ) ب ( رقم قومي 

28701080103011 مبالغ بدون حد أقصى توقيع السيد الستاذ / عمرو على مصطفى البدرى بصفتة رئيس 

مجلس الدارة  أو السيد الستاذ / محمد السيد حسني متولي عامر بصفته الرئيس التنفيذي " توقيع منفرد " .   -

مبالغ حتى خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادله بالعملت الجنبية يلزم توقيع ) أ ( و) ب ( مجتمعين  كما وافق 

مجلس الدارة بالجماع على صلحيات الصرف والتوقيع على الشيكات المصرفية وأوامر التحويل المصرفي 

المستفيد منها الشركة وانشاء الودائع المصرفية وتجديدها وتصفيتها وطلب شراء واسترداد الشهادات المصرفية 

السيد الستاذ /عمروعلى مصطفى البدرى ــ  وشراء واسترداد وثائق الستثمار لصالح الشركة وفقا  لما يلى :-  1-

رئيس مجلس الدارة ــ توقيع منفرد -محمد السيد حسنى متولي عامر - الرئيس التنفيذي - توقيع " منفرد ". - 

مبالغ من 1 جم إلى بدون حد أقصى أو ما يعادله بالعملت الجنبية يلزم توقيع  ) أ ( و ) ب ( مجتمعين

1568 - كريم محمد ابراهيم السيد البيلى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85062   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-07-2015 برقم ايداع   21372 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2015  بــ :  

1569 - محمد صابر احمد موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85062   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2015 برقم ايداع   21372 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2015  بــ :  

1570 - طارق حسن السيد يونس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    85062   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-07-2015 برقم ايداع   21372 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2015  بــ :  

1581 - احمد محمد هانى احمد طلبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50250   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2011 برقم ايداع   1606 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2015  بــ :  

1235 - ريهام يسرى مصطفى سالم جبر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60613   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2012 برقم ايداع   19162 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2012  بــ :  لرئيس مجلس الدارة و العضو 

المنتدب الستاذ / ريهام يسري مصطفى سالم منفردا  حق التوقيع عن الشركة أمام الغير و  لدى كافة الجهات 

الدارية والحكومية والخاصة والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها والتعديلت اللزمة  وعقود 

التعديل وعلى جميع الطلبات والنماذج وكذلك التوقيع أمام الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة ومصلحة الشهر 

 العقاري والتوثيق و السجل التجاري والغرفـة التجاريـــة و الغرفة الصناعية و الهيئة العامة للرقابة المالية 

ومصلحة الضرائب  المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات و التوقيع عن الشركة أمام كافة البنوك و 

المصارف و المؤسسات المالية  وفتح الحسابات لديها والتسهيلت الئتمانية والتوقيع على الشيكات وحـق الرهـن 

والقــتراض و شراء  أصول الشركة  المنقولة و السيارات و وسائل النقل المختلفة و لها في ذلك تفويض أو توكيل 

الغير في كل أو بعض مما ذكر . 
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1236 - محمد نبيل عبدالكريم بهجت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62003   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-2012 برقم ايداع   24414 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

1237 - عبدا احمد عبد العزيز محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62119   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2012 برقم ايداع   24796 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2012  بــ :  تجديد واعادة التشكيل مجلس 

الدارة

1238 - احمد محمد عبد القادر حيدره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62119   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2012 برقم ايداع   24796 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2012  بــ :  

1239 - عمر رافت محمد محمود احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62119   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2012 برقم ايداع   24796 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2012  بــ :  

1240 - عمر احمد عبدالعزيز محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62119   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2012 برقم ايداع   24796 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2012  بــ :  

1241 - احمد عبدالعزيز محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62119   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2012 برقم ايداع   24796 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2012  بــ :  

1242 - خروج شريك موصى مذكور بالعقد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62513   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2012 برقم ايداع   26102 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2012  بــ :  

1243 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    62513   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2012 برقم ايداع   26102 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2012  بــ :  

1244 - وليد سيد عبد العزيز على احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62532   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2012 برقم ايداع   26168 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2012  بــ :  

1245 - شيرين عبد الحميد سيد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62532   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2012 برقم ايداع   26168 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2012  بــ :  

1246 - حسام احمد فايد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62532   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2012 برقم ايداع   26168 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2012  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

اخرى بنفس التشكيل المجلس الحالى - مع بقاء الختصاصات والصلحيات كما هى وردت بالسجل التجارى بدون 

اى تعديل او تغير

1247 - عبد ا على حاجى على عبد ا لرى  مدير   المقيد برقم قيد    62629   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2012 برقم ايداع   26526 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2012  بــ :  

1248 - حسام الدين حسن محمد ابراهيم الكاشف  مدير   المقيد برقم قيد    62629   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2012 برقم ايداع   26526 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2012  بــ :  

1249 - يوسف يعقوب يوسف احمد محمد زنكوى  مدير   المقيد برقم قيد    62629   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2012 برقم ايداع   26526 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2012  بــ :  

1250 - محمود فوزى علم عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    62629   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2012 برقم ايداع   26526 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2012  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة .  يمثل المديرون الشركه فى علقتهم مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه . وللمديرون منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها اما جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه 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 وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها ولهم حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وللسيد/ عبدا على حاجى على عبدا لرى والسيد / يوسف 

يعقوب يوسف أحمد محمد زنكوى منفردين الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وللمديرون منفردين حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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1251 - صلح مصطفى محمد مصطفى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    5703   

وتم ايداعه بتاريخ    15-09-2004 برقم ايداع   1433 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2012  بــ :  عزل

1252 - ياسر محمود امام شحاتة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5703   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2004 برقم ايداع   1433 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2012  بــ :  

1253 - عمرو حسن كامل احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    62973   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-12-2012 برقم ايداع   27637 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2012  بــ :  تجديد مجلس الدارة 

لمدة جديدة .

1254 - عماد سمير فوزى باسليوس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    62950   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-12-2012 برقم ايداع   27593 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  - يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس 

الدارة , و لمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين او مجتمعين . لكل من السيد / عماد سمير فوزى باسليوس ــ رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب والسيد / اشرف فخرى شنودة عوض ــ نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ــ منفردين ــ الحق 

فى تمثيل الشركة والتوقيع امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وقطاع العمال العام والخاص بكافة اشكالهم 

وتمثيل الشركة داخل مصر وخارجها و كذلك التعامل مع كافة البنوك والمصارف فى السحب واليداع والتوقيع 

على صرف الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وقبض المبالغ وتحويلها وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات المتعلقة بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وبيع وشراء السيارات للنفس وللغير وحق تعين وعزل 

موظفي الشركه  و تحديد اجورهم و مكأفاتهم و لهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر .  اما 

التوقيع على عقود القتراض و الرهن و التصرف فى اصول الشركة بالبيع او الرهن فيكون التوقيع لجميع اعضاء 

مجلس الدارة ــ مجتمعين ــ و لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر .

1255 - عماد سمير فوزى باسليوس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    62950   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-12-2012 برقم ايداع   27593 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة

1256 - اشرف فخرى شنوده عوض  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    62950   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-12-2012 برقم ايداع   27593 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

1257 - ماريا رجائى حبيب زكى قديس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    62950   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2012 برقم ايداع   27593 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2012  بــ :  

1258 - صالح محمد محمد احمد عبد ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    63046   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2012 برقم ايداع   27893 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2012  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة

1259 - محمد فؤاد علي السيد المعايرجي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    63092   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-01-2013 برقم ايداع   40 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة
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1267 - محمد محمد احمد السبع  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8365   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-03-2002 برقم ايداع   1489 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2013  بــ :  يملك حق التوقيع عن 

الشركة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الدارة الحق 

في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين - 

ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  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 واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتعامل مع السجل التجاري وسجل العلمات التجارية 

والشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقود التعديل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعماملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر كما لرئيس مجلس 

الدارة الحق في التوقيع علي كافة عقود القتراض والرهن والبيع لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول 

وذلك امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة المصالح الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك واعطاء 

المخالصات وقبض الثمن وامام جميع المحاكم علي اختلف انواعها ودرجاتها وتفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر وذلك لنفسه او للغير ولصالح البنوك

1268 - عمرو محمد محمد السبع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8365   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2002 برقم ايداع   1489 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2013  بــ :  

1269 - سامح كامل ادوارد اسكندر المصري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8365   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2002 برقم ايداع   1489 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2013  بــ :  

1270 - عبد الرحمن محمد محمد السبع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8365   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2002 برقم ايداع   1489 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2013  بــ :  

1271 - هيثم محمود يسرى صالح سليم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    64278   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-02-2013 برقم ايداع   3492 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2013  بــ :  - تجديد 

عضوية مجلس الدارة عن الفترة القادمة مع بقاء الصلحيات الممنوحة لهم كما هى .

1272 - احمد سامر محمد زهير صباهى  مدير   المقيد برقم قيد    64300   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2013 برقم ايداع   3567 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2013  بــ :  استقاله
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1260 - سعد محمد محمد هلل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13104   وتم ايداعه بتاريخ    

يكون للشركة الحق في  03-04-2005 برقم ايداع   3051 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2013  بــ :  1-

ممارسة نشاطها, ويشمل ذلك, على سبيل المثال ل الحصر الحق في, فتح الحسابات البنكية للشركة والتوقيع على/

تنفيذ العقود المختلفة واجراء الترتيبات اللزمة والمتعلقة بالمنتجات والخدمات المالية من حين الى آخر مع البنوك 

وغيرها من المؤسسات المالية حسبما تحدد الشركة وذلك من خلل: توقيعين لشخصين مجتمعين من مجموعات 

التوقيع المعتمدة مصرح لهما )أحدهما من المجموعة )أ( و الخر من المجموعة )ب(( كما هو مشار اليه فيما بعد, 

أو)2( توقيعين  لشخصين مجتمعين ومصرح لهم  من المجموعة )أ(.  )المجموعة )أ( الرئيس التنفيذي - رئيس 

القطاع المالي - المدير المالي( / )المجموعة )ب( المراقب المالي - مشرف حسابات التكاليف - مدير المصنع - 

لكل افراد المجموعات المفوضة بالتوقيع منفردين اصدار شيكات نيابة عن  مشرف حسابات الضرائب(  2-

يجوز لي شخصين من  الشركة بمبلغ ل يتجاوز 10000دولر أمريكي )أو ما يعادله بالجنيه المصري(.  3-

الشخاص المفوضين بالتوقيع مجتمعين )أحدهما من المجموعة )أ( والخر من المجموعة )ب( أو شخصين 

تحرير وتوقيع وسحب وقبول والتأشير على  مجتمعين من المجموعة )أ(( حق القيام بأي من التصرفات التية:   أ (

الشيكات والسند لمر والكمبيالة واذن دفع أو أى مستندات أو أداة مالية أخرى )ويشار اليها فيما بعد مجتمعين بـ"

المستندات"( تكون قد وقعت أو سحبت على أو تم تظهيرها أو الموافقة عليها نيابة عن الشركة وذلك بدون حد 

توقع أو تنفذ اى عقود  اليداع لصالح الشركة أي اداة/مستندات مؤشرا عليها لحساب الشركة,  ت ( أقصى,  ب (

تحصيل خطابات الضمان أو العتماد أو الدخول في  تتعلق بالقروض بحد أقصى 250000 دولر أمريكي,  ث (

تسوية  عمليات صرف النقد الجنبي أو أي عقد لخدمات تكون قد قدمت للشركة, وذلك بدون حد أقصى  ج (

وادارة جميع العمال مع البنك بما في ذلك نقل الملكية الى البنك لسداد أية مديونيات أو التزامات تكون على 

يجوز لي شخصين مجتمعين )احداهما من المجموعة ) الشركة والوصول الى تسويات والتنازل عن الحقوق.  4-

أ( والخر من المجموعة )ب( أو اثنين من المجموعة )أ(( من حين لخر تفويض أو منح تفويض كتابي في كل أو 

بعض السلطات لي شخص أو أشخاص ومسئول أو مسئولين أو موظف أو موظفين أو صاحب اى مسمى وظيفي/ 

يتم  موقف مهني في الشركة أى من الصلحيات المشار اليها فى النقاط 3 )أ( وحتى 3 )د( عالية, وعليه.  5-

الرسال الى كل البنوك قائمة بأسماء المديرين وموظفي الشركة و/أو الشخص أو الشخاص المعينين والمفوضين 

بالتوقيع نيابة عن الشركة, ونماذج توقيعاتهم, والتي بموجبها يتم التصرف نيابة عن الشركة. وتلتزم الشركة بهذه 

القائمة حتى استلم البنك لخطار كتابي من الشركة بتعديل القائمة, وموقعا عليها من شخصين مجتمعين مصرح 

لهم بالتوقيع )أحدهما من المجموعة )أ( والخر من المجموعة )ب( أو شخصين من المجموعة )أ(( ومعتمدة من 

مع بقاء كافة صلحيات التوقيع السابقة كما هي دون تعديل. قبل سكرتارية الشركة.   6-

1261 - اشرف سعد راغب سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    32068   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-05-2008 برقم ايداع   9230 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2013  بــ :  

1262 -  احمد احمد محمد لكوظ  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32068   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2008 برقم ايداع   9230 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2013  بــ :  تجديد تعين اعضاء مجلس 

الدارة - السيد المهندس / أحمد أحمد محمد لكوظ بصفته رئيس مجلس الدارة والسيد الدكتور / أشرف سعد راغب 

سليمان بصفته نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين في كافة الصلحيات لدارة الشركة وتمثيلها 

أمام كافة المصالح الحكومية والغير حكومية وفى إبرام وتوقيع كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن غرض 

الشركة أو معاملتها كما يحق لهما تعيين و وقف وعزل مستخدمي الشركة وتحديد رواتبهم وأجورهم وفتح 

الحسابات البنكية وغلقها والتوقيع على الشيكات ولهما الحق في توكيل الغير في بعض اختصاصهم - بموجب 

محضر مجلس اداره منعقدة في 12 /10 /2022 معتمدة في 24 /11 /2022تفويض السيد رئيس مجلس الدارة 

والسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين في القتراض من البنوك والحصول علي التسهيلت 

الئتمانية اضافه الي كافه الختصاصات

1263 - عبدا المامون محمود حسين سرحان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32068   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-05-2008 برقم ايداع   9230 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2013  بــ :  

1264 - مجدى احمد محمد لكوظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32068   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2008 برقم ايداع   9230 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2013  بــ :  

1265 - محمد احمد احمد محمد لكوظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32068   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-2008 برقم ايداع   9230 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2013  بــ :  
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1266 - وائل  حسن  محمد  الحباك  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4680   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-08-2003 برقم ايداع   906 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2013  بــ :  التجديد لمجلس الدارة 

الحالى بنفس التشكيل و نفس الختصاصات

1510 - حسن محمد حسن احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    28709   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2007 برقم ايداع   24310 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2015  بــ :  تجديد مده مجلس الداره مع 

بقاء كافه الصلحيات كما هي

1273 - احمد احمد هيثم مكتبى  مدير   المقيد برقم قيد    64300   وتم ايداعه بتاريخ    21-02-2013 برقم 

ايداع   3567 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2013  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  وللسيد/ احمد هيثم محمد مكتبي  -  منفردا الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم لغراض الستيراد وكل ما يتعلق بشئون الشركة   وللسيد / احمد هيثم محمد مكتبى )

مصري الجنسية ( , والسيد/ احمد احمد هيثم مكتبي ) سوري الجنسية ( )مجتمعين او منفردين( حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وحق 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 راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق كفالة الغير وكافة الشركات الخرى فى 

التسهيلت البنكية التى تحصل عليها لدى البنوك وكذلك الحق فى  التوقيع على عقود الشراء والبيع والقتراض 

والرهن  للموال المنقولة وغير المنقولة باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل  او بعض ما ذكر .

1274 - جيهان أحمد مدحت شمس الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64633   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2013 برقم ايداع   5048 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2013  بــ :  استقاله

1275 - غاده مرزوق مصطفى أحمد ابو جمره  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    64633   

وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2013 برقم ايداع   5048 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2013  بــ :  اعادة 

تشكيل مجلس الارة وتجديد مده مجلس الداره لمده مماثلة .

1276 - داليا شوقي قيصر بولس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64633   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2013 برقم ايداع   5048 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2013  بــ :  

1277 - محمد شريف حامد مصطفى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    64633   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-03-2013 برقم ايداع   5048 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2013  بــ :  

1278 - احمد فاروق حامد غنيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    205364   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-1980 برقم ايداع   12079 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2013  بــ :  غير تنفيذي- ممثل لبنك 

الستثمار القومي

1279 - مها سعيد على محمد مالك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66125   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2013 برقم ايداع   10466 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2013  بــ :  

1280 - مروة سعيد على محمد مالك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66125   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2013 برقم ايداع   10466 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2013  بــ :  

1281 - محمد سعيد على محمد مالك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66125   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2013 برقم ايداع   10466 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2013  بــ :  التجديد لمجلس الدارة لفترة 

جديدة واعادة تشكيلة بعد وفاة السيدة / تهانى رمضان محمود احمد - مع استمرار نفس الختصاصات كما هى 

واردة بالسجل التجارى - يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل من رئيس مجلس الدارة واعضاء 

مجلس الدارة المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين
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1282 - احمد سعيد على محمد مالك  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66125   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2013 برقم ايداع   10466 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2013  بــ :  

1283 - مياده سعيد على  مالك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66125   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2013 برقم ايداع   10466 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2013  بــ :  

4012 - اسلم حسن محمد ايوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84209   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2015 برقم ايداع   18063 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  منتدب - والرئيس التنفيذى 

لشركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر كما تم تعديل اختصاصات وصلحيات السيد الستاذ / اسلم حسن محمد 

ايوب العضو النتدب على النحو التالى : تمثيل الشركة امام القضاء التعاملت مع البنوك : فتح واغلق حسابات 

لدى البنوك العامله بمصر )مجتمعا مع السيد رئيس مجلس الداره ( تشغيل حسابات البنوك من حيث اتمام عمليات 

اليداع بكافة انواعها نقدا , شيكات , كمبيالت .)مجتمعا مع السيد رئيس مجلس الدارة(  مع البقاء على باقى 

الصلحيات كما هى .

4013 - حسناء قاسم محمد درويش  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    107693   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25613 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

4014 - اسماعيل ابواليزيد اسماعيل ابويوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    107693   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-07-2017 برقم ايداع   25613 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

4015 - احمد عصام احمد عباس سعيد  مدير   المقيد برقم قيد    156649   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   40529 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

4016 - دعاء حسني عبدالحميد علي خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    156649   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   40529 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة .

4017 - وليد عويس محمد سلمة  مدير   المقيد برقم قيد    156649   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-05 

برقم ايداع   40529 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  استقالة

4018 - رمضان حسن محمد خبيرى  مدير   المقيد برقم قيد    156649   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   40529 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  استقالة

4019 - حسين لطفى محمد حسين مميش  مدير   المقيد برقم قيد    4185   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-1999 برقم ايداع   6283 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  
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1284 - محمد فاروق حامد شاهين  مدير عام   المقيد برقم قيد    66713   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2013 برقم ايداع   12414 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2013  بــ :  أول : يكون للسيد/ محمد 

فاروق حامد شاهين )مدير عام الشركة( حق التوقيع منفردا  عن الشركة ويمثل المدير الشركة في علقاتها مع 

الغير وله 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 الحق في إتخاذ القرارات بشأن الدارة اليومية باسم 

الشركة ولمصلحتها ويمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله حق إبرام جميع العقود والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة كما له الحق في التوقيع على كافة المستندات التي تطلبها الجهات والهيئات الحكومية والغير 

الحكومية داخل مصر وخارجها وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات 

أمام مصلحة الشهر العقاري وفي إتخاذ الجراءات التي تتطلبها أعمال الشركة والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة ويجوز للمدير تفويض الغير في بعض أو كل من سلطاته. وقد فوض مدير عام الشركة السيد / شامل 

توفيق سليمان أباظة في إبرام جميع العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة والتوقيع عليها. ثانيا  : أما 

بالنسبة للتصرفات والختصاصات التية :-  أ – فتح وتحويل وتشغيل الحسابات المصرفية باسم الشركة لدى أي 

مصرف محليا  كان أو أجنبيا  وبمختلف العملت في جمهورية مصر العربية.   ب- حق الرهن والقتراض من 

البنوك لمواجهة التزامات الشركة التجارية وإصدار الكفالت وحوالتي الحق والدين وفتح العتمادات المستندية 

كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتقديم الضمانات التي تتطلبها البنوك للحصول على هذه القروض والتوقيع على كافة 

المستندات التي يتطلبها البنك في سبيل الحصول على القروض.  ج- بيع السيارات المملوكة للشركة والتوقيع على 

عقود البيع النهائية الخاصة بهذه السيارات وكذلك التوقيع أمام مكتب الشهر العقاري المختصة وأية جهة أخرى 

يتطلب المثول أمامها لنهاء إجراءات بيع السيارات وكذلك لهم الحق في تفويض الغير بتجديد تراخيص السيارات 

المملوكة للشركة . د- التوقيع على كافة العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات الحكومية والغير حكومية بجمهورية 

مصر العربية وخارجها وكذلك الشركات الخاصة والفراد ويكون لهم كذلك حق التوقيع على العقود والتفاقيات 

التي تبرمها الشركة مع الغير خارج جمهورية مصر العربية , وتوكيل المحامين في مباشرة القضايا المرفوعة من 

الشركة وعلى الشركة والقرار بالتصالح والتنازل والبراء. هـ- بيع أصول الشركة أيا  كانت هذه الصول 

والتوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة الجهات الحكومية داخل 

جمهورية مصر العربية • يجب أن يكون التوقيع مشتركا  لي من الوارد أسماؤهم في المجموعة )أ( مع أي من 

الوارد أسماؤهم في المجموعة )ب( وهم :- المجموعه )أ(  1- السيد الستاذ/ شامل توفيق سليمان أباظة -2- السيد 

الستاذ/ طارق محمود حمدى حسن الجريسي - 3- السيد الستاذ/ أحمد مدحت أحمد أبو الفتوح - 4- السيد الستاذ/ 

إيهاب صبحى يوسف -5- السيد الستاذ/ خالد صلح إبراهيم عطية - المجموعة )ب( 1- السيد الستاذ/ محمد 

سعيد بهي محمد -2- السيد الستاذ/ محمد فاروق حامد شاهين -3- السيد الستاذ/ عمرو شمس الدين حسين الجندي 

-4- السيد الستاذ/ مدحت محمود عبد المنعم -5- السيد الستاذ/ علء الدين حسن مصطفى محمد

1285 - بيمشا نوك شياما  PIMCHANQK CHEAYMA  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66728   

وتم ايداعه بتاريخ    02-06-2013 برقم ايداع   12478 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2013  بــ :  

1286 - محمود  محمد فؤاد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66728   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2013 برقم ايداع   12478 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2013  بــ :  

1287 - عبده عزيز مومينوف Abduaziz Muminov  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66795   

وتم ايداعه بتاريخ    04-06-2013 برقم ايداع   12623 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2013  بــ :  

1288 - اوتكور اريفدجانوف UTKUR ARIFDJANOV  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

66795   وتم ايداعه بتاريخ    04-06-2013 برقم ايداع   12623 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2013  بــ :  

1289 - جاهونجير سايد كاسيموف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66795   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2013 برقم ايداع   12623 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2013  بــ :  

1290 - مصطفي عبد الرخمنوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66795   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2013 برقم ايداع   12623 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2013  بــ :  استقالة

1291 - انور موسامو خاميدوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66795   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2013 برقم ايداع   12623 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2013  بــ :  استقالة

Page 1071 of 1616 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

1292 - بوتير اريفدجانوف Botir Arifdjanov  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66795   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-06-2013 برقم ايداع   12623 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة

1293 - هبه عبد المنعم محمد شفيق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66921   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2013 برقم ايداع   13151 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2013  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة

1294 - محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66921   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-06-2013 برقم ايداع   13151 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2013  بــ :  

1295 - محمد ابراهيم احمد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66921   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2013 برقم ايداع   13151 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2013  بــ :  استقالة

1296 - شروق محمد عبد العليم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    66921   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2013 برقم ايداع   13151 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2013  بــ :  

1297 - محمد عصام جمال الدين عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67436   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-07-2013 برقم ايداع   15185 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2013  بــ :  

1298 - احمد خالد على العزبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67436   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2013 برقم ايداع   15185 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2013  بــ :  المنتدب

1300 - محى الدين محمود روحى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67652   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2013 برقم ايداع   16131 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2013  بــ :  تحديد صلحيات و 

أختصاصات مجلس الدارة  وافق الحاضرون بالجماع على تفويض كل من  السيد الستاذ / محى الدين محمود 

محى الدين روحى رئيس مجلس إدارة الشركة والسيد الستاذ / محمد وجيه ممدوح أباظة عضو مجلس الدارة 

المنتدب مجتمعين بالتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن إغراضها 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 .  ولرئيس مجلس الدارة  السيد الستاذ / محى الدين محمود محى الدين روحى وعضو مجلس 

الدارة المنتدب الستاذ / محمد وجيه ممدوح أباظة مجتمعين حق التعامل والتوقيع بأسم الشركة وضمن إغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلك 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل

1301 - محمد وجيه ممدوح اباظه محمد وجيه توفيق اباظه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67652   

وتم ايداعه بتاريخ    18-07-2013 برقم ايداع   16131 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2013  بــ :  المنتدب

1302 - عاليه محمد صابر حسن زيادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67652   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2013 برقم ايداع   16131 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2013  بــ :  استقالة

1303 - علء محسن عبد المنعم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    67652   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2013 برقم ايداع   16131 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2013  بــ :  

1304 - نبيل كمال حنا عبد السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68011   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2013 برقم ايداع   17355 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2013  بــ :  تجديد الثقة لمجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات اخرى .

1305 - هشام ابراهيم محمد حسن السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68231   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2013 برقم ايداع   18202 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة
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1306 - محمد احمد السيد مرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18631   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   5763 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2013  بــ :  منح السيد/ محمد احمد السيد 

مرسي بصفته رئيس مجلس الدارة ممثل عن شركة العرفة للستثمارات والستشارات ش.م.م  الصلحيات التية 

- الحق في تمثيل الشركة "منفردا" امام الغير وله في ذلك اوسع السلطات في التعامل باسم الشركة لدي جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية والبنوك وفتح الحسابات البنكية اللزمة وتشغيلها وله الحق في تمثيل الشركة 

امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر 

للمقاصة واليداع والحفظ المركزي ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومكاتب السجل التجاري ومصلحة الضرائب 

والجمارك واجهزة المدن والحياء وصندوق تنمية الصادرات ووزارة التجارة والصناعة وغرفة صناعة الملبس 

وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومكاتب البريد وكافة الهيئات والجهات الحكومية والغير حكومية وكذلك 

التوقيع باسم الشركة علي عقود التأسيس للشركات وتعديلتها والندماج في شركات اخري وله حق تفويض الغير 

في كل او بعض ما تقدم بموجب تفويض صادر منه الية - مع البقاء علي السلطات والصلحيات الواردة في 

السجل التجاري للشركة للدكتور/ علء احمد عبدالمقصود عرفه بصفته مفوض عن الشركة كما هي.

1307 - محمد السيد ابراهيم شريف التركى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18631   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2006 برقم ايداع   5763 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2013  بــ :  بدل من السيدة / هالة محمد كمال 

هاشم

1308 - احمد محمد رشدى خالد البوهى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15254   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2013 برقم ايداع   20173 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2013  بــ :  بدل  من السيد/ محمد عادل 

محمد كامل , ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية

1309 - هاني السيد فوزي خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    293872   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-1996 برقم ايداع   1730 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2013  بــ :  

1310 - علء الدين عبد العزيز محمد تركى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    293872   

وتم ايداعه بتاريخ    03-02-1996 برقم ايداع   1730 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2013  بــ :  - تجديد 

تعيين اعضاء مجلس الدارة

1311 - السيد فوزى خليل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    293872   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-02-1996 برقم ايداع   1730 تم التأشير فى تاريخ 24-09-2013  بــ :  

1312 - شروق محمد عبد العليم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68951   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2013 برقم ايداع   21164 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2013  بــ :  

1313 - محمد ابراهيم احمد خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68951   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2013 برقم ايداع   21164 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2013  بــ :  استقاله

1314 - هبه عبد المنعم محمد شفيق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68951   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2013 برقم ايداع   21164 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2013  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة

1315 - محمد عبدالعليم محمد عبدالعزيز سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    68951   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-10-2013 برقم ايداع   21164 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2013  بــ :  

1316 - فريد محروس عبد المجيد ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    69061   

وتم ايداعه بتاريخ    09-10-2013 برقم ايداع   21631 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  

1317 - منى فؤاد عبد المجيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69061   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2013 برقم ايداع   21631 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  

1318 - احمد محسن محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69061   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2013 برقم ايداع   21631 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  

3264 - محمد  امل  محمد عمر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172775   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   44375 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  

3265 - علء ابراهيم حسن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    172875   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-23 

برقم ايداع   44595 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2021  بــ :  

Page 1073 of 1616 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

1319 - محسن محمد السيد بدوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69061   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2013 برقم ايداع   21631 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  منح حق التوقيع للسيد / رئيس 

مجلس الدارة و السيد / نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية والشهر العقاري والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة له والسجل التجاري 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ولجانها والتوقيع علي عقود 

التوريدات العامة والخاصة وشراء كافة الصول اللزمة لممارسة نشاط الشركة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

, وكذلك التوقيع علي عقود بيع وشراء سيارات الشركة امام الشهر العقاري المختص وانهاء كافة إجراءات 

التراخيص امام المرور المختص .       ولسيادتهما الحق في التعامل امام جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن رأس المال 

واستخراج البطاقات الئتمانية المدينة والدائنة باسم الشركة , ولسيادتهما حق توكيل وتفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر وكل ماسبق بإسم الشركة ولمصلحتها .

1320 - صلح محمود سامى درويش اليظى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69254   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-10-2013 برقم ايداع   22659 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2013  بــ :  ممثل لصندوق 

التامين الخاص للعاملين ببورصة الوراق المالية بالقاهرة

1321 - ياسر محمد مرغب محمد الليلي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    69254   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2013 برقم ايداع   22659 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2013  بــ :  ممثل لشركة مصر لنشر 

المعلومات

1322 - خالد صلح الدين محمد عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69254   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2013 برقم ايداع   22659 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2013  بــ :  ممثل للبورصة المصرية - 

تشكيل مجلس الدارة الجديد

1323 - ملهم عبد ا الخطيب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    69307   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-10-2013 برقم ايداع   22866 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2013  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات مع البقاء على تشكيل مجلس الدارة كما هو وكافة الصلحيات الممنوحة للمجلس كما 

هى دون تعديل

1324 - محمد جهاد عبد ا الخطيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69307   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2013 برقم ايداع   22866 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2013  بــ :  

1325 - بشار عبدا الخطيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69307   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2013 برقم ايداع   22866 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2013  بــ :  

1326 - محمد منير ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69329   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2013 برقم ايداع   22952 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2013  بــ :  - تجديد مده الثقة بمجلس 

الداره
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1327 - احمد مديح السيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    62443   وتم ايداعه بتاريخ    06-12-2012 برقم 

ايداع   25858 تم التأشير فى تاريخ 12-11-2013  بــ :  يمثل المدير السيد / احمد مديح السيد محمد  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 وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق القتراض والرهن وفي بيع اصول 

الشركة و حصص الشركاء في الشركة و بيع منقولت وسيارات الشركة وغيرها وله حق التوقيع امام كافة 

الجهات وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الدارية الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري والسجل التجاري 

والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و الغرف التجارية والهيئة القومية للتامينات الجتماعية 

والدارة العامة للمرور والتراخيص لنقل ملكية السيارات والفحص واستلم الرخص وشهادات البيانات والمخالفات 

واستلم وتسليم اللوحات المعدنية وغيرها وجميع مصالح الضرائب وجميع الوزارات الحكومية و التعامل مع 

صندوق دعم الصادرات والواردات والتخليص الجمركي واستصدار التراخيص الجمركية والتعامل مع الجمارك 

تحت اسم الشركة ولخدمة غرضها وتمثيل الشركة امام السلطة القضائية والمحاكم بكافة درجاتها وله حق التصالح 

والبراء والقرار والنكار امام المحاكم وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكرعلي ان يكون مدير فرع 

السكندرية والمسئول عنه  السيد / عمرو محمد يس السيد امام وهو المسئول ايضا عن عمليات التخليص الجمركي 

واستصدار التراخيص الجمركية والتعامل مع الجمارك تحت اسم الشركة ولخدمة غرضها والغرفة التجارية للفرع 

والتامينات الجتماعية للفرع .

1328 - اميره حسن انيس حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69726   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2013 برقم ايداع   24589 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2013  بــ :  

1329 - علء على موسى عيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    69726   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2013 برقم ايداع   24589 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2013  بــ :  

1330 - شريف عبدالحليم الغريب مصطفي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    69726   

وتم ايداعه بتاريخ    19-11-2013 برقم ايداع   24589 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2013  بــ :  تشكيل 

مجلس الدارة

1331 - مهاب رأفت محمد صبحى  مدير   المقيد برقم قيد    70121   وتم ايداعه بتاريخ    2013-12-05 

برقم ايداع   26118 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2013  بــ :  

1332 - سحر على احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    70121   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2013 برقم 

ايداع   26118 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2013  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة - يمثل 

المديران الشركة في علقتها مع الغير و لهما مجتمعان او منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنقيذية للجمعية العامة و للمديران 

مجتمعان او منفردان الحق فى التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب وايداع و فتح حسابات وغلقها واستصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف  والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .
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1333 - محمد جمال الدين حسن شكرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70540   وتم ايداعه بتاريخ    

23-12-2013 برقم ايداع   27717 تم التأشير فى تاريخ 23-12-2013  بــ :  ممثل  عن شركة مصر فود 

انفستمنت - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل  من السيد/ محمد جمال الدين حسن شكري – 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 25206242100931 – والسيد/ عمر محمد بهي الدين مندور – نائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين أو كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت 

والتعهدات من مجلس الدارة, وكذلك لهم مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم, ولهم 

الحق مجتمعين أو منفردين فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم, ولهم الحق 

مجتمعين أو منفردين فى التعامل مع كافة البنوك والمصارف بكافة الصور من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات 

والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان, ولهم الحق مجتمعين أو منفردين فى التوقيع على 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل, ولهم مجتمعين أو منفردين حق 

الفراج عن رأس مال الشركة من البنوك, ولهم الحق مجتمعين أو منفردين فى التوقيع على عقود الشتراك فى 

تأسيس الشركات, ولهم الحق مجتمعين أو منفردين فى القتراض والرهن لصالح البنوك أو الغير, ولهم الحق 

مجتمعين أو منفردين فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن واليجار لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والسيارات والعلمات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية المملوكة للشركة, ولهم مجتمعين أو منفردين 

الحق فى التوقيع على عقود اليجار والستغلل والشراء للراضى والسيارات والمصانع والمخازن والعلمات 

التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية التى تساعد الشركة على مزاولة نشاطها, وكذلك لهم مجتمعين أو 

منفردين الحق فى كفالة الغير وكفالة الشركات والتوقيع على عقود الكفالة التضامنية بضمان الشركة واسمها.  كل 

ذلك بدون حد أقصى لقيمة هذه المعاملت بالنسبة للسيد/ محمد جمال الدين حسن شكري – رئيس مجلس الدارة – 

وفي المعاملت التى ل تتجاوز قيمتها عن 10,000,000 )عشرة مليين جنيها  مصريا ( أو ما يعادلها من 

العملت الجنبية لكل معاملة على حده بالنسبة للسيد/ عمر محمد بهي الدين مندور – نائب رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب. 267101230200917 ولمجلس الدارة الحق فى تفويض من يشاء فى كل أو بعض تلك 

الصلحيات.  ولكل من السادة المخولين بالتوقيع عن الشركة الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض السلطات 

والصلحيات الممنوحة لهم, ولكل منهم الحق فى الغاء التوكيلت التى قاموا بمنحها للغير أمام الشهر العقاري .

1535 - اشرف احمد عبد المقصود عرفة  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82157   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-04-2015 برقم ايداع   11482 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2015  بــ :  

1536 - باهر يحيى ايوب محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    82157   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2015 برقم ايداع   11482 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2015  بــ :  للشئون الفنيه من ذوى الخبره

1537 - محمد احمد حسن داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82157   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2015 برقم ايداع   11482 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2015  بــ :  

1538 - احمد محمد سعيد محمد شلبى  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    82157   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2015 برقم ايداع   11482 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2015  بــ :  والعضو المنتدب

1539 - محمد جمعه محمد أنور جمعه زيتون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82157   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-04-2015 برقم ايداع   11482 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2015  بــ :  

1540 - احمد محمد احمد حسن داود  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    82157   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-04-2015 برقم ايداع   11482 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2015  بــ :  

1541 - ابراهيم احمد عبدالغني خويلد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    82186   وتم ايداعه بتاريخ    

23-04-2015 برقم ايداع   11608 تم التأشير فى تاريخ 23-04-2015  بــ :  
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1334 - احمد محمد سعد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    70643   وتم ايداعه بتاريخ    25-12-2013 برقم 

ايداع   28151 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2013  بــ :  - يمثل المدير السيد / احمد محمد سعد السيد  الشركة 

في علقتها مع الغير وله منفردا 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 والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك ومع المصارف وكل ذلك 

بأسم الشركه ولمصلحتها وضمن اغراضها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم  وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وكذلك حق توكيل و تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر . وللمدير منفردا  حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها

1335 - اسلم احمد فتحى محمود  مدير   المقيد برقم قيد    70643   وتم ايداعه بتاريخ    2013-12-25 

برقم ايداع   28151 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2013  بــ :  استقالة

1336 - حمادة عبد الفتاح روبى عوض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    70691   وتم ايداعه بتاريخ    

29-12-2013 برقم ايداع   28412 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2013  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

ولمجلس الداره الحق في أن يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين .  ولرئيس مجلس الداره , ولنائب رئيس مجلس الداره منفردين او مجتمعين حق التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع و التوقيع على 

الشيكات و فتح وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافه صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها , ولهما منفردين او مجتمعين حق التوقيع علي عقود الشراء 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركه و لصالحها و لهما الحق في 

تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و كذلك لهما مجتمعين أو منفردين حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ما ذكر.  وللسيد / حماده عبد الفتاح روبي عوض -رئيس مجلس الدارة و السيد / محمد محمد علي محمدين –  

نائب رئيس مجلس الدارة و السيد / محمد عاشور ابراهيم سرور -عضو مجلس الدارة لي اثنين من الثلثة 

مجتمعين وذلك في التوقيع نيابة عن الشركة علي عقود القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضي و السيارات و الحصول علي التسهيلت الئتمانية من البنوك او شركات التأجير التمويلي و 

كل ذلك باسم الشركة و لصالحها .  وللسيد / حماده عبد الفتاح روبي عوض -رئيس مجلس الدارة و السيد / محمد 

محمد علي محمدين –  نائب  رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين حق الشتراك و التوقيع علي عقود 

تأسيس شركات أخري و المساهمه فيها وذلك باسم و لصالح  الشركة .  وللسيد / حماده عبد الفتاح روبي عوض -

رئيس مجلس الدارة منفردا حق التنازل والتخالص عن كافة الدعاوي والجنح المباشرة المقامة من الشركة كذلك 

القرار والتصالح والبراء في كافة الدعاوي المقامة من او ضد الشركة كما يكون له الحق في منح التوكيلت 

والتفويضات للغير لمباشرة أي من تلك الختصاصات.

1337 - محمد سعد سيد احمد عبد الوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    70753   وتم ايداعه بتاريخ    

31-12-2013 برقم ايداع   28701 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2013  بــ :  - ويمثل المدير الشركة فى كافة 

اعمالها والتعامل مع البنوك .

1338 - ايمانويل جان ماريوس سقراط سيجالس  مدير   المقيد برقم قيد    70821   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2014 برقم ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2014  بــ :  استقالة

1454 - ياو اريكسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78051   وتم ايداعه بتاريخ    2014-11-24 

برقم ايداع   28201 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2014  بــ :  أستقاله
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1455 - لي تشيونج كونج ايميل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78051   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2014 برقم ايداع   28201 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2014  بــ :  

1456 - نهلة هشام بشري السيد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    78176   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2014 برقم ايداع   28713 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2014  بــ :  عزلها من منصب مدير للشركة

1476 - احمداحمد صادق السويدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78934   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2014 برقم ايداع   31708 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2014  بــ :  منتدب -ممثل عن شركة 

السويدي كاب للستثمارات Elsewedy Cap For Investments )ش.م.م(.

1494 - محمد صلح الدين عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80064   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2015 برقم ايداع   3441 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  

1495 - عبدا صلح الدين عبدالعزيز الهللي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    80064   

وتم ايداعه بتاريخ    09-02-2015 برقم ايداع   3441 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  

1339 - محمد رجاء عبد الرسول حسن  مدير   المقيد برقم قيد    70821   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2014 برقم ايداع   161 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2014  بــ :  ويباشر المدير وظيفته لمدة غير 

محددة.  يــمــثـــل الــمــديــر الــشــركــة فى عـــلقــتــهــا مع الــغــيــر ولــه مــنــفــردا  فى هذا الصــــــــدد 

أوسع السلطـــــــــــــات لدارة الشركة والــتــعــامــــل باسمهـــا فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة للسيد/ محمد رجاء عبد الرسول حسن مدير الشركة الحق فى التوقيع على 

فتح الحسابات والتعامل مع البنوك والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات وكافة التعاملت مع 

البنوك وشراء الصول والتوقيع نيابة عن الشركة أمام كافـــــــة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم الحق فى 

توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر . . وللسيد/ محمد رجاء عبد الرسول حسن الحق فى القيام بالتوقيــــــع على 

السحب من الحساب الــــجــــــارى المديــن الخاص بالشركة حتى مبلغ خمسمائة واربعين ألف جنيه وله منفردا  

الرهن والقتراض باسم الشركة والتوقيع على كافة المستندات الخاص بذلك .  وللسيد/ محمد رجاء عبد الرسول 

حسن مدير الشركة حق بيع السيارات المملوكة للشركة والتوقيع على عقود البيع أمام الشهر العقارى وتوكيل الغير 

فى ذلك . كما له الحق فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات التى تدخل فيها الشركة كشريكة ,وله حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  .  وللسيد / محمد رجاء عبد الرسول حسن مدير الشركة حق التوقيع نيابة 

عن الشركة على عقود تعديل مواد عقد تأسيس شركة كناوف المحدودة وشريكتها "شركة توصية بسيطة " وله حق 

توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض مما ذكر

1340 - نبيل ابوبكر محمد خشت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    71040   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-01-2014 برقم ايداع   1129 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2014  بــ :  - يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره 

ولمجلس الداره الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه 

منفردين او مجتمعين وللسيد / رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب منفرد حق التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وسحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال 

وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وذلك البيع للنفس 

او الغير وله حق تحرير توكيلت بالبيع للنفس والغير عن ممتلكات الشركه  وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1341 - الستاذ محمد دعبول  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71121   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2014 برقم ايداع   1356 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2014  بــ :  ممثل عن شركة إم دي هوليدنج 

بي تي إي المحدوده MD HOLDING PTE. LTD - تجديد عضوية مجلس الداره والبقاء على الصلحيات 

الممنوحة للساده رئيس مجلس الداره والعضوين المنتدبين.
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1342 - تامر احمد كيلنى محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71189   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2014 برقم ايداع   1615 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2014  بــ :  خروج من الشركة واستلمه 

كافه مستحقاته

1343 - احمد جمعه محمد على عويضه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    71189   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2014 برقم ايداع   1615 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2014  بــ :  حق الدارة والتوقيع : يكون حق 

الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم مجتمعين او منفردين :- السيد/ جمعة 

محمد علي عويضة , والسيد / احمد جمعة محمد علي عويضة  , ولهم مجتمعين او منفردين الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالها 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 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع باسم ولصالح الشركة وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق فبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 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.

1344 - وليد سامى ابراهيم الجوهرى  مدير   المقيد برقم قيد    71441   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-04 

برقم ايداع   2788 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2014  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محدودة - 

يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما منفران او مجتمعان فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

ويكون للسيدة / رشا عبد الفتاح السيد منصور منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال ووزارة القوى العاملة والهجرة والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القنراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع النبوك و المصارف وكل ذلك باسم 

الشركة و ضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ماذكر - ويكون للسيد / وليد سامى ابراهيم الجوهرى 

حق التعامل مع وزارة القوى العاملة والهجرة فقط

1345 - رشا عبد الفتاح السيد منصور  مدير   المقيد برقم قيد    71441   وتم ايداعه بتاريخ    2014-02-04 

برقم ايداع   2788 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2014  بــ :  
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1346 - حسن السيد محمد الشناوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71542   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2014 برقم ايداع   3106 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2014  بــ :  ممثل عن شركة قويسنا للتنمية 

الزراعية - 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

1347 - محمد نزيه عبدا سلم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    71607   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-02-2014 برقم ايداع   3322 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2014  بــ :  تجديد عضوية مجلس 

ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات جديدة بنفس الختصاصات والصلحيات
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1348 - عادل محمود محمد المرسى ابو العنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60368   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2012 برقم ايداع   18162 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2014  بــ :  استقالة

1349 -  ياسر عبد الوهاب ياقوت محمد الخضرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60368   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-09-2012 برقم ايداع   18162 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2014  بــ :  استقالة

1350 - هشام مصطفى على سويفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60368   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   18162 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2014  بــ :  استقالة

1351 - محمد الدسوقى اللفى سيد الهل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60368   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   18162 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2014  بــ :  استقالة

1352 - حاتم عبدالحميد حافظ الجزار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60368   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   18162 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2014  بــ :  ممثل  عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية

1353 - احمـد عبد الفتــاح متـولي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60368   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2012 برقم ايداع   18162 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2014  بــ :  ممثل  عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية

1354 - وليد نور الدين ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184530   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1977 برقم ايداع   14043 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2014  بــ :  ممثل عن شركة مصر القابضة 

للتامين

1355 - هبه ا مدحت عبدالعظيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184530   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1977 برقم ايداع   14043 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2014  بــ :  ممثل عن شركة مصر القابضة  

للتامين

1356 - على عبد الرحمن محمد العراقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184530   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1977 برقم ايداع   14043 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2014  بــ :  ممثل عن شركة مصر القابضة 

للتامين

1357 - مصطفى عبد الرحمن احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184530   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1977 برقم ايداع   14043 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2014  بــ :  ممثل عن شركة مصر 

لتامينات الحياة

1358 -  احمد محمد عبد النبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184530   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1977 برقم ايداع   14043 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2014  بــ :  ممثل عن شركة مصر 

لتامينات الحياة

1359 - منى عصمت السيد عبدالسلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184530   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-1977 برقم ايداع   14043 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2014  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتامين

1360 - محمد جهاد عبد الحفيظ محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184530   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-10-1977 برقم ايداع   14043 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2014  بــ :  وعضو مجلس 

الدارة ممثل  عن شركة مصر للتأمين

1361 - احمد شريف عزت راغب العصر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    184530   

وتم ايداعه بتاريخ    01-10-1977 برقم ايداع   14043 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2014  بــ :  من ذوى 

الخبرة - تشكيل مجلس الدارة

1362 - اسامه عبد الرحمن زيان عبد ا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    72931   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2014 برقم ايداع   8107 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2014  بــ :  

1363 - عمر اسامة عبدالرحمن زيان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72931   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2014 برقم ايداع   8107 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2014  بــ :  

1364 - خالد سعيد حسن شرف الدين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72931   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2014 برقم ايداع   8107 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2014  بــ :  

1365 - محمد احمد عبدالقادر محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72931   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2014 برقم ايداع   8107 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2014  بــ :  استقالة
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1477 - مدحت محمد يوسف احمد  مصفى   المقيد برقم قيد    78951   وتم ايداعه بتاريخ    2014-12-28 

برقم ايداع   31778 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2014  بــ :  على ان يقوم المصفي بجميع اعمال تصفية 

الشركة وعلى وجه الخصوص:  1- وفاء ما على الشركة من ديون والتزامات  2- بيع مال الشركة منقول  أو 

ا بالمزاد العلني أو بأي طريقة اخرى يراها  3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم عقار 

1478 - مجدى محب كميل قصبجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    79223   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-01-2015 برقم ايداع   532 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2015  بــ :  الموافقة على تجديد مدة 

عضوية مجلس الدارة الحالي لمدة ثلث سنوات قادمة بنفس الصفات مع الحتفاظ بالصلحيات والسلطات 

المخولة لمجلس الدارة وبالخص كافة الصلحيات والسلطات الممنوحة لكل من السيد / مجدي محب كميل 

قصبجي – رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والمهندس / كريم ماهر زكي السبع – نائب رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب - المذكورة بالسجل التجاري كما هى دون تعديل .

1479 - على محمد اكرم عقيل مظهر  مدير   المقيد برقم قيد    79341   وتم ايداعه بتاريخ    2015-01-13 

برقم ايداع   999 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2015  بــ :  

1366 - فرج حسن حسنين احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72931   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2014 برقم ايداع   8107 تم التأشير فى تاريخ 03-04-2014  بــ :  حق الداره والتوقيع للسيد/ فرج 

حسن حسنين احمد -  رئيس مجلس الداره  وله  منفردا الحق  فى التوقيع على كافه المستندات الخاصه بالشركه ‘ 

ويكون - للسيد / فرج حسن حسنين  –رئيس مجلس الداره -  يكون  له حق التوقيع والتعامل مع جميع البنوك 

والمصارف  على  فتح  الحسابات من سحب وايداع واغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات فى كافه البنوك فى 

جمهوريه مصر العربيه او خارجها  ويكون لرئيس مجلس الدارة حق فى التعامل والتوقيع  باسم الشركه ضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ويكون مسئول امام القضاء والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وعلى ان يكون التعامل والتوقيع  فى القتراض والرهن وبيع اصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها للسيد / رئيس 

مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة  ولعضاء مجلس الدارة مجتمعين. ويكون للسيد/ رئيس مجلس الدارة 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم اجورهم – منفردا ويكون للسيد   / رئيس 

مجلس الدارة  منفردا فى  التوقيع على عقود البيع البتدائيه والنهائيه امام الشهر العقارى والتصالح  وفى قبض 

ودفع المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وله حق توكيل  او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكره .

1367 - طارق حداد 

 TARIQ HADDAD  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61555   وتم ايداعه بتاريخ    2012-11-01 

برقم ايداع   22689 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة لمده 3 سنوات

1368 - سمر معن السيد سليمان التاسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72998   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2014 برقم ايداع   8344 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  

1369 - فرح معن السيد سليمان التاسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72998   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2014 برقم ايداع   8344 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  

1370 - عادل عبد الحميد عبد ا نصار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72998   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2014 برقم ايداع   8344 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  

1371 - السيد فهمى مصرى محجوب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72998   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2014 برقم ايداع   8344 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  

1372 - محمود عبده السيد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    72998   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2014 برقم ايداع   8344 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  - الموافقة على تجديد تعيين 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات والبقاء على تشكيل مجلس الدارة كما هو .
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1373 - شريف حسن وحيد فكري رافت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73013   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2014 برقم ايداع   8412 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  - الموافقة على تجديد مدة مجلس 

الدارة لثلث سنوات .

1374 - سمير رأفت وحيد رأفت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73013   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2014 برقم ايداع   8412 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  

1375 - هشام محمود حمزة محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73013   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2014 برقم ايداع   8412 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  

1376 - هشام احمد حسن يوسف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73013   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2014 برقم ايداع   8412 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  

1377 - نجلء سعد محمود نصار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73013   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2014 برقم ايداع   8412 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2014  بــ :  غير متفرغ - استقالة

1560 - جمال خليل علي خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    84301   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-06-2015 برقم ايداع   18418 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2015  بــ :  تم اضافة صلحيات 

بحيث - يكون للسيد / عمر رجب خليل علي خليل" عضو مجلس الدارة " رقم قومي 29301272103291 حق 

التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ووزارة السياحة وغرفة شركات ووكالت السفر والسياحة والتأمينات الجتماعية 

ووزارة الطيران المدنى والمرور والضرائب والجمارك

1561 - محمد احمد عبدالخالق احمدشبانه  مصفى   المقيد برقم قيد    84517   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2015 برقم ايداع   19349 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2015  بــ :  مهام المصفى / التعامل بأسم 

الشركة وتمثيلها امام القضاء طول فترة التصفية - تحصيل كافه المستحقات المالية لدى الغير لصالح الشركة - 

سداد ديون الشركة من اموالها لصالح الغير - اتخاذ كافه اجراءات التصفية والمحو من كافه الجهات - بيع مال 

الشركة منقول او عقار بالمزاد العلنى او اى طريقة اخرى

1562 - محمد عبدالرحيم عبدالجواد حماد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    84712   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2015 برقم ايداع   20076 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2015  بــ :  

1563 - مينا وحيد ملك خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84962   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2015 برقم ايداع   20966 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2015  بــ :  غير تنفيذي

1378 - مصطفى مصطفى سليمان احمد  مدير   المقيد برقم قيد    73051   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2014 برقم ايداع   8581 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2014  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعـامل باسمها  فيما 

عــدا ما احتفظ به صراحــــة في عقد الشركة أوالقانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة للسيد / مصطفي 

مصطفي سليمان أحمد والسيد / عمر مصطفي مصطفي سليمان أحمد حق التعامل مجتمعين ومنفردين باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم  وكذلك تمثيل الشركة أمام الشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة 

الجمارك والتعامل مع كافة إدارات المرور وتجديد التراخيص وكذلك للسيد / مصطفي مصطفي سليمان أحمد 

والسيد / عمر مصطفي مصطفي سليمان أحمد حق التعامل مجتمعين ومنفردين مع البنوك والمصارف من صرف 

وايداع المبالغ النقدية والشيكات بالعملة المحلية والجنبية وكافة التحويلت المحلية والخارجية بدون حد اقصي لكل 

ما سبق وفتح الحسابات المدينة والدائنة بالبنوك وكذلك حق القتراض والرهن والتوقيع علي التسهيلت الئتمانية 

والمصرفية بضمان او بدون ضمان من البنوك وفتح والحصول على خطابات وشهادات الضمان البتدائية 

والنهائية وطلب واستلم كشوف الحساب ودفاتر الشيكات والبطاقات اللكترونية واستخدام كافة الخدمات 

اللكترونية وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك  لهما حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لكل اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات  كل ذلك 

باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك لهما  مجتمعين ومنفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

اوبالجل ولهما حق التوقيع علي العقود التجارية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم  حق توكيل او 

تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر
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1379 - شهيرة محمد عطيه عبد الرازق سرحان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13950   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-05-2005 برقم ايداع   5168 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2014  بــ :  

1380 - شيرين محمد عطيه عبد الرازق سرحان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13950   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-05-2005 برقم ايداع   5168 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2014  بــ :  

1381 - أحمد حسام فاعور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73247   وتم ايداعه بتاريخ    

16-04-2014 برقم ايداع   9332 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2014  بــ :  تجديد تعيين اعضاء مجلس ادارة 

الشركة بنفس عدد اعضائة وبنفس صفاتهم فى مجلس الدارة وبكافة صلحياتهم المنصوص عليها وذلك لمدة 3 

سنوات من تاريخ 2022/12/1 حتى 2025/11/30

1382 - خالد مصطفى مصطفى محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    73297   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2014 برقم ايداع   9561 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2014  بــ :  

1383 - حمدى احمد مصطفى على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    73297   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2014 برقم ايداع   9561 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2014  بــ :  

1384 - ايهاب صلح الدين محمد سعد العشرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    73297   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2014 برقم ايداع   9561 تم التأشير فى تاريخ 17-04-2014  بــ :  ولجميع المديرين – مجتمعين – 

جميع الصلحيات لتصريف اعمال الشركة والتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن غرض 

الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات والذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشاركات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع على جميع التعاقدات والبيع والشراء واسناد العمال للغير 

والتفاوض مع الشركات المماثلة التى لها ارتباط بنفس اغراض الشركة.  والتوقيع على عقود البيع والشراء 

البتدائية والنهائية للراضى والعقارات والسيارات وكافة الصول المملوكة للشركة امام وزارى العد ومصلحة 

الشهر العقارى والتوثيق والمحاكم وامام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية التى تتطلب ذلك.  والتوقيع على 

كافة المعاملت المالية والبنكية وربط الودائع وحلها والقتراض من البنوك وفتح والحسابات واغلقها والسحب 

واليداع والرهن والقتراض وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان والتوقيع على الشيكات مجتمعين.

1385 - احمد فتحي عبد الهادي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73503   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2014 برقم ايداع   10331 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  

1386 - محمد عصام الدين تركى شاكر عبده تركى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73503   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-04-2014 برقم ايداع   10331 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  

1387 - فتحى عبد الهادى محمد عماره  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    73503   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-04-2014 برقم ايداع   10331 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2014  بــ :  تجديد مده 

عضوية مجلس الدارة لمده ثلث سنوات - مع ابقاء السلطات والصلحيات الوارده  بالسجل التجاري كما هي 

بدون تعديل

1388 - محمد  صلح  حسنى  فريد  الوردانى  مدير   المقيد برقم قيد    73555   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2014 برقم ايداع   10573 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2014  بــ :  

1389 - علء  محمد  فارس اسعد  الزاغة  مدير   المقيد برقم قيد    73555   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2014 برقم ايداع   10573 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2014  بــ :  

1390 - احمد  ابو النصر  السيد  يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    73555   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2014 برقم ايداع   10573 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2014  بــ :  

1391 - هيثم احمد محمد رمزى  مدير   المقيد برقم قيد    73555   وتم ايداعه بتاريخ    04-05-2014 برقم 

ايداع   10573 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2014  بــ :  استقالة

1421 - منه ا احمد جمعه حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  

1422 - رأفت صلح عبدالمقصود اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  

1423 - نهال جمال يحيى احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    2014-09-23 

برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  
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1392 - ستيفين يوهان جاميسان  مدير   المقيد برقم قيد    73555   وتم ايداعه بتاريخ    04-05-2014 برقم 

ايداع   10573 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2014  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة- يمثل 

مديرون الشركة منفردين أو مجتمعين 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 وللمديرين 

منفردين أو مجتمعين حق التعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والفراج عن رأس المال واصدار 

الشيكات وتظهيرها والتوقيع والتعامل امام البنوك بالنيابة عن الشركة والقيام بفتح حسابات بنكية وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها ولهم حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  للمديرين منفردين, حق اصدار 

الشيكات وتظهيرها والتوقيع والتعامل امام البنوك بالنيابة عن الشركة والقيام بفتح حسابات بنكية وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها. للتعاملت التي تتعدى مبلغ 100000 )مائة ألف( دولر أمريكي, يلزم توقيع اثنين 

على القل من المديرين مجتمعين.

1393 - حسن علي بيومي علم الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74159   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2014 برقم ايداع   12751 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2014  بــ :  يملك التوقيع علي معاملت 

الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين  

ولرئيس مجلس الدارة منفردا والسيد / عبدالرحمن حسن علي بيومي "عضو مجلس الدارة" والسيد / خالد محمود 

محمد عبدالماجد  "عضو مجلس الدارة"   "مجتمعين "حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات باسم  

الشركه ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء   الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل وللسيد/ رئيس مجلس الدارة "منفردا "في   حق البيع والتنازل لنفسه او للغير لكل قطعه من قطع 

الراضي في مدينه 6 اكتوبر وحدائق اكتوبر المملوكه للشركه ملكيه عامه او خاصه او في اصولها ومامقام عليها 

من مباني وكذا ابرام كافه التصرفات القانونيه   عليها واتخاذ اجراءات نقل التخصيص والملكيه للنفس وللغير لدي 

جهاز مدينه 6 اكتوبر   وجهاز حدائق اكتوبر والتوقيع علي العقود البتدائيه والنهائيه للشراء اما جهاز مدينه 6 

اكتوبر وجهاز حدائق اكتوبر والتعامل مع كافه ادارتها والتعامل مع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديدة وسداد 

القساط والجدوله وعرض القساط عرضا قانونيا والتسجيل امام الشهر العقاري للنفس او للغير واستخراج 

تراخيص الهدم والبناء وتعديلها وتقديم الرسومات الهندسيه وتعديل الرسومات واعتمادها لدي ادارة التراخيص 

والمجمعه العشريه والتوقيع علي اقرارات علوة الرتفاع والحق في استرداد رسوم علوة   الرتفاع ورسوم 

تامين الحفر وصرف هذه المبالغ في حسابها البنكي الخاص بها وانهاء   جميع اجراءات المرافق من الكهرباء 

والمياه والصرف الصحي والتلفونات والغاز الطبيعي مع كافه شركات المرافق ومع جهاز مدينه 6 اكتوبر وجهاز 

حدائق اكتوبر والتعامل مع الجهات الحكوميه والغير حكوميه ولرئيس مجلس الدارة حق البيع لكل قطعه من قطع 

الراضي فرادي وكذلك بيع الوحدات المقامه علي قطع الراضي فرادي  وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل 

او بعض ماذكر...

1394 - خالد محمود محمد عبد الماجد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74159   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2014 برقم ايداع   12751 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2014  بــ :  

1395 - منى حسن على بيومى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74159   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2014 برقم ايداع   12751 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2014  بــ :  

1396 - عل حسن على بيومى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74159   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2014 برقم ايداع   12751 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2014  بــ :  

1397 - نورا حسن على بيومى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74159   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2014 برقم ايداع   12751 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2014  بــ :  
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1398 - احمد حسن علي بيومي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74159   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2014 برقم ايداع   12751 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2014  بــ :  

1399 - عبدالرحمن حسن على بيومى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74159   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2014 برقم ايداع   12751 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2014  بــ :  

1400 - باسل اسامه عبد الرؤوف مشهور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74545   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2014 برقم ايداع   14557 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2014  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة 

للشركة مع البقاء على ذات الصلحيات .

1401 - احمد عبد المعطى محمد حواش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75019   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2014 برقم ايداع   16165 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2014  بــ :  ممثل عن هيئة ميناء دمياط بدل 

من / وليد مصطفى عوض

1402 - هشام احمد شوقى محمد حبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75019   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2014 برقم ايداع   16165 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2014  بــ :  ممثل عن هيئة ميناء دمياط بدل 

/ احمد فتحى مختار العواد

1403 - عبدالحكيم محمد البيومى سليمان التعلب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    75333   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2014 برقم ايداع   17534 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2014  بــ :  

1404 - يحيى محى الدين ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    75373   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2014 برقم ايداع   17678 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2014  بــ :  ويباشر المديران وظائفها لمدة 

غير محددة . تمثيل الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات للتعامل 

باسمها واجراء كافه العقود والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافه المباغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات وفى الشراء والبيع 

والتصرفات الناقلة للملكية والمقيدة لها والتوقيع على ما يتطلبه ذلك وتقديم الطلبات والتنازل عنها امام مأموريات 

الشهر العقاري وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع  وصرف والتوقيع على الشيكات 

وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتعامل مع جميع الجهات الحكومية خاصة الهيئة العامة للستثمار والغرفة التجارية والسجل 

التجاري والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومصلحة الضرائب على 

المبيعات ومأموريتها والشهر العقاري وتوثيق الشهادات بالشهر العقاري  وكل ذلك باسم الشركة ولها حق توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . اما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات 

والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى فل يجوز 

اجراءها ال بعد موافقه الجمعية العامة بأغلبيه الشركاء الحائزة لثلثة ارباع المال ول يكون التصرف ملزما 

للشركة ال اذا وقعه احد المديرين او غيرهما من العاملين مصفوفا بالصفة التي يتعامل به.

1405 - زياد محى الدين ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    75373   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2014 برقم ايداع   17678 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2014  بــ :  

1406 - احمد احمد شبل زايد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75594   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2014 برقم ايداع   18581 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2014  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لفتره 

اخرى .

1407 - محمد احمد حسن داود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75704   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2014 برقم ايداع   19079 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2014  بــ :  ممثل عن شركة دي انفستمنت 

- تجديد مدة مجلس الدارة لفترة جديدة - مع بقاء صلحيات التوقيع المدونة بالسجل التجارى كما هى دون تغيير

1408 - اشرف احمد عبد المقصود عرفة  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75704   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-08-2014 برقم ايداع   19079 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2014  بــ :  

1409 - احمد محمد سعيد محمد شلبى  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    75704   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2014 برقم ايداع   19079 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2014  بــ :  والعضو المنتدب
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1410 - سمير عزت اسماعيل محمد عارف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75704   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2014 برقم ايداع   19079 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2014  بــ :  

1411 - محمد جمعه محمد أنور جمعه زيتون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75704   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-08-2014 برقم ايداع   19079 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2014  بــ :  

1412 - احمد محمد احمد حسن داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75704   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2014 برقم ايداع   19079 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2014  بــ :  ممثل عن شركة دي انفستمنت

1413 - باهر يحيى ايوب محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    75704   وتم ايداعه بتاريخ    

14-08-2014 برقم ايداع   19079 تم التأشير فى تاريخ 14-08-2014  بــ :  للشئون الفنية

1414 - خينير وسو برتولين اجوستين Generoso Bertolin Agustin  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم 

قيد    41886   وتم ايداعه بتاريخ    26-10-2009 برقم ايداع   21641 تم التأشير فى تاريخ 2014-08-21  

بــ :  تجديد مده مجلس الدارة مده مماثله بالتشكيل الحالى للمجلس بذات الختصاصات والصلحيات

1415 - محمد مصطفي محمد ابو المجد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    76078   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-09-2014 برقم ايداع   20606 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2014  بــ :  انتخاب مجلس 

ادارة جديدة لمدة ثلث سنوات قادمة .

1416 - حسام الدين مصطفى محمد ابوالمجد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76078   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-09-2014 برقم ايداع   20606 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2014  بــ :  

1417 - محمد السيد علي حسين البنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76078   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2014 برقم ايداع   20606 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2014  بــ :  

1418 - محمد سمير السيد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76677   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22737 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  وافقت الجمعية بإجماع اراء 

السادة اعضاء مجلس الدارة والمساهمين بنسبة 100 % على تفويض السيد / محمد ابراهيم وجدى محمد عبد 

الغنى كرار  ويحمل بطاقة رقم قومى 27609130103495 منفردا  الحق فى القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق 

فى التوقيع على عقود البيع والرهن والقتراض أمام البنوك والشهر العقاري لجزء او كل من أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والرضى والسيارات بإسم الشركة ولصالحها وتسجيل هذه العقود وإبرام عقود الوكالة 

والتوقيع على عقود البيع النهائية امام البنوك والشهر العقارى وامام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية 

والتوقيع على عقود الكفالت والضمنات التى تخص ذلك والتوقيع على عقود المعاوضة والتوقيع على جميع عقود 

التأجير التمويلى بكافة انواعها واغراضها ومايلزم ذلك فى التوقيع امام البنوك وكافة الجهات المتعلقة بعقود التأجير 

التمويلى - كما تبقى سلطات التوقيع الممنوحة لمجلس الدارة فى السجل التجارى والشركة كما هى بدون تعديل  

على ان يتم التأشير بذلك فى السجل التجارى

1419 - نانسى احمد عبده رضوان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  

1420 - حنان محمد طه محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76701   وتم ايداعه بتاريخ    2014-09-23 

برقم ايداع   22837 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  

Page 1087 of 1616 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

1431 - فاراز خالد FARAZ KHALID  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76712   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22877 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  ممثل عن شركة نون ريتيل 

ايجيبت NOON RETAIL EGYPT LLC - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص 

مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين 

أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  ولرئيس مجلس الدارة 

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 وايداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض 

و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها, والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ   وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل و تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر.  للسادة / موسام جادية او حسين ايرول او ماينك باهجات او فيشنو كاتارا او كايوشيك 

ميوخرجي أو على كافيل حسين أو مصطفي أحمد سالم مصطفي أو رامان كومار أو دينا ابوالعل احمد حق التوقيع 

لي اثنان مجتمعين منهم بحد أقصي 1.5 مليون دولر امريكي )مليون وخمسمائة ألف دولر( أو ما يعادلها 

بالعملت الجنبية الخرى.  وللسيد/ مجدي زكي عبدا بولس مدير الستيراد بالشركة حق تمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية والهيئة القومية لسلمة الغذاء 

وهيئة الدواء المصرية والجهاز القومي لتنظيم التصالت ومصلحة دمغ المصوغات والموازين ومصلحة الجمارك 

المصرية بجميع ادارتها ومكاتبها.

1432 - أحمد مختار محمد أمين سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76712   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22877 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  ممثل عن شركة نون ريتيل 

ايجيبت NOON RETAIL EGYPT LLC - استقالة

1433 - مصطفى احمد سالم مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76712   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2014 برقم ايداع   22877 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2014  بــ :  ممثل  عن شركة نون ريتيل 

ايجيبت NOON RETAIL EGYPT LLC بدل من السيد / احمد مختار محمد امين سالم

1434 - احمد نجيب محمد امين ندا  مصفى   المقيد برقم قيد    76940   وتم ايداعه بتاريخ    2014-10-01 

برقم ايداع   23770 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2014  بــ :  وتفويضه بالتوقيع نيابة عن الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية .  - وفاء ما على الشركة من ديون   - بيع مال الشركة منقول او عقار بالمزاد 

العلني او باي طريقة اخرى  - تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

1435 - بلل رمضان ابراهيم احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    76941   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2014 برقم ايداع   23771 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2014  بــ :  

1436 - امير محمد شريف محمود حمدى  مدير   المقيد برقم قيد    77304   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2014 برقم ايداع   25229 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2014  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم     منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع    السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيها عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهم منفردين أو مجتمعين 

حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف والسحب اليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار 

خطابات وشهادة الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على عقود الرهن أو القرض أو 

التسهيلت الئتمانية والتوقيع على عقود شراء العقارات أو المنقولت أو السيارات وحق التوقيع على كافة أشكال 

العقود وتعديلها وتسميتها والتوقيع باسم الشركة على عقود تعديل الشركات والدخول كشريك فى الشركات وحق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

1437 - شريف محمد شريف محمود حمدى  مدير   المقيد برقم قيد    77304   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2014 برقم ايداع   25229 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2014  بــ :  

1438 - محمد محمود صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    77577   وتم ايداعه بتاريخ    2014-11-04 

برقم ايداع   26249 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2014  بــ :  
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1439 - محمود مجدى على سلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    77577   وتم ايداعه بتاريخ    2014-11-04 

برقم ايداع   26249 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2014  بــ :  

1440 - خالد محمد خيرى عبدالعزيز على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77811   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1441 - هانى محمد خيرى عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77811   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1442 - شريف عبدالرحيم فرج الغريانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77811   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1443 - سمير حسن محمود رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77811   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1444 - طاهر عبد الرحيم فرج الغريانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    77811   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2014 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1445 - وليد بن وصل بن فراج الردادى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    77811   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-11-2014 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  استقالة

1446 - ايمن اسماعيل سيد عبد ربه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    77811   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-11-2014 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة

1447 - منير عبدالرحيم فرج الغريانى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    77811   

وتم ايداعه بتاريخ    13-11-2014 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2014  بــ :  

1448 - نادر روؤف كمال غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    73050   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2014 برقم ايداع   8578 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2014  بــ :  

1457 - احمد عبدا احمد على العريان  مدير عام   المقيد برقم قيد    78176   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2014 برقم ايداع   28713 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2014  بــ :  ويباشرالمديران وظائفهما لمدة 

غير محدودة -يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة. وللمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم, وكذلك لهما الحق منفردين 

او مجتمعين الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت ولهما منفردين او مجتمعين الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما منفردين او مجتمعين 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 منفردين او 

مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها.  ولهما منفردين او مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما منفردين او 

مجتمعين حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

1458 - احمد  سمير  عبد الرحمن  احمد  البابلي  مدير   المقيد برقم قيد    78176   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2014 برقم ايداع   28713 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2014  بــ :  المالية والدارية

1459 - محمد ابراهيم وجدي محمد عبدالغني كرار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

78212   وتم ايداعه بتاريخ    30-11-2014 برقم ايداع   28888 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2014  بــ :  

وافق المجلس بالجماع على اضافة صلحيات توقيع وتفويض السيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى 

الحق فى تأسيس الشركات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود تعديل الشركات والتخارج وعقود النقسام 

والندماج امام الهيئة العامة للستثمار والشهر العقارى والتوثيق وكل ذلك لصالح الشركة وله حق تفويض او 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر كما تبقي جميع التفويضات وصلحيات التوقيع الممنوحة لرئيس مجلس 

الدارة فى الشركة والسجل التجارى كما هى بدون تعديل على ان يتم التأشير فى السجل التجارى بذلك
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1460 - احمد عبد الحميد محمد ندا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    78278   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2014 برقم ايداع   29116 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2014  بــ :  

1461 - تامر محمد مصطفى العكاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    78321   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-12-2014 برقم ايداع   29246 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2014  بــ :  تحديد 

اختصاصات السيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كالتالي - له الحق منفردا  في تمثيل الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية والوزارات والهيئات وشركات القطاع العام والخاص والسجل التجاري ومصلحة الشهر العقارى 

واتخاذ كافة الجراءات وتوقيع كافة المحررات نيابة عن الشركة وتوقيع عقود شراء الصول الثابتة في التوقيع 

علي عقود البيع والرهان للصول الثابتة والسيارات والراضي والعقارات والقروض وله منفردا  حق التوقيع علي 

كافة المحررات البنكية بما في ذلك طلبات فتح الحسابات البنكية أو فتح العتمادات المستندية أو خطابات الضمان 

أو الشهادات البنكية و إيداع النقدية الشيكات بدون حد أقصي والحق في التوقيع علي الشيكات بدون حد أقصي 

والحق في التوقيع علي عقود التسهيلت البنكية وعقود القروض والرهون والشيكات البنكية والتحويلت البنكية 

بدون حد أقصى وله في كل ما سبق حق توكيل أو التفويض الغير في كل أو بعض تلك الصلحيات

1521 - ناني محمود ابراهيم سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    81465   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2015 برقم ايداع   9050 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2015  بــ :  استقاله وإخلء طرفها من وظيفة 

مدير فرع الشركة وعنوانه الشقة رقم )122( بالدور الثاني عشربالعقار رقم 9 شارع طلعت حرب بالقاهرة 

وإخلء طرفها من تاريخ الستقالة المحررة في 02 /01 / 2022

1522 - هبه ا  عادل  عبد الباري  مدير فرع   المقيد برقم قيد    81465   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2015 برقم ايداع   9050 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2015  بــ :  بدل  من السيده / امينة جمال 

الدين حمدي

1523 - امينة جمال الدين حمدى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    81465   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2015 برقم ايداع   9050 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2015  بــ :  استقالة -  وإخلء طرفها من 

وظيفة مدير فرع الشركة وعنوانه الشقة رقم ) 5 ( بالدور الثالث بالعقار رقم 14 شارع طلعت حرب بالقاهرة 

وإخلء طرفها من تاريخ الستقالة المحررة في 31 /07 / 2022

1524 - السيد عبد السلم رسلن احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    81465   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-03-2015 برقم ايداع   9050 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2015  بــ :  تجديد الثقة في 

اعضاء مجلس الدارة بنفس تشكيلة

1525 - حمدى حسنى حسن احمد  مصفى   المقيد برقم قيد    81569   وتم ايداعه بتاريخ    2015-04-01 

برقم ايداع   9494 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2015  بــ :  مهمام المصفى / وفاء ما على الشركة من ديون 

وتمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم وبيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او بأيه طريقة 

اخرى

1526 - محمد مسعد مسعد شلباية  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    31804   وتم ايداعه بتاريخ    

17-04-2008 برقم ايداع   8253 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2015  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة 

الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة .
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1462 - شهيره عمرو محمد عبد الحميد  منصور  مدير   المقيد برقم قيد    78612   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2014 برقم ايداع   30271 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2014  بــ :  وتباشر المديرة وظائفها لمدة 

غير محددة- تمثل المديره الشركة في علقتها مع الغير  ولها  منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ماأحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديره 

منفرده السيد / شهيرة عمرو محمد عبد الحميد منصور 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 وغلق الحسابات واصدار وخطابات 

شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  

وحق التوقيع علي عقود البيع والشراء والرهن  والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

باسم الشركه ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصنفات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

1463 - جميل مصطفى الدرويــش  مصفى   المقيد برقم قيد    67078   وتم ايداعه بتاريخ    2013-06-16 

برقم ايداع   13747 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2014  بــ :  وتحدد اختصاصاته طبقا لحكم المادة 145 من 

القانون 159 لسنة 1981 و لئحته التنفيذية و على وجه الخصوص وفاء ما على الشركة من ديون و بيع مال 

الشركة منقول او عقارا باية طريقة و تمثيل الشركة امام القضاء و جميع الجهات الحكومية و الغير الحكومية و 

قبول الصلح و التحكيم

1464 - طارق  حامد  علي  العاقل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78794   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2014 برقم ايداع   31075 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2014  بــ :  

1465 - كريم سيد ربيع عبداللطيف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78794   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2014 برقم ايداع   31075 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2014  بــ :  

1466 - هانى حامد على العاقل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78794   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2014 برقم ايداع   31075 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2014  بــ :  استقالة

1467 - محمد محمد محمد علي الصاوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78825   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31225 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2014  بــ :  استقالة

1468 - حلمى عباس ابوعيطه عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78825   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31225 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2014  بــ :  

1469 - محمود حلمى عباس ابو عيطه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    78825   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31225 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2014  بــ :  

1470 - سناء جمعه عباس عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78825   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31225 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2014  بــ :  

1471 - احمد موسى حسن سالم ابوعيده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78825   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2014 برقم ايداع   31225 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2014  بــ :  استقاله
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1472 - شيرين خالد عزالدين  محمود ناصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78934   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-12-2014 برقم ايداع   31708 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2014  بــ :  ممثل عن شركة 

السويدي كاب للستثمارات Elsewedy Cap For Investments )ش.م.م(. الموافقة على تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة جديدة,  بدل من السيدة / منى أحمد صادق السويدي, مع بقائها كعضو مجلس إدارة ممثل عن شركة 

السويدي كاب للستثمارات Elsewedy Cap For Investments )ش.م.م(.  إلغاء كافة الصلحيات الواردة 

بالسجل التجاري, للسيد/ محمد أحمد إبراهيم أحمد وفا . تفويض السيدة/ شيرين خالد عز الدين محمود ناصر – 

رئيس مجلس الدارة وذلك في التوقيع على عقود الوحدات بالبيع أو اليجار  والتوقيع على عقود العمل . تفويض 

أيا من السادة/ منى أحمد صادق السويدي, أو هيثم ماجد حسن صبري, )مجموعة أولى( مع أيا من السادة/ شريف 

عبد الرحمن محمود عبد الرحمن, أو  احمد مدحت محمد فهمي )مجموعة ثانية( مجتمعين لحد أفراد المجموعة 

الولى مع أحد أفراد المجموعة الثانية وذلك بحد اقصى مليون جنية مصري او يعادلها بالعملت الجنبية وفي 

حالة تجاوز 1000000 )مليون جنيه مصري( او ما يعادلها بالعملت الجنبية يكون التوقيع لحد أفراد المجموعة 

الولى )مجتمعا( مع السيد/ شريف عبد الرحمن محمود عبد الرحمن, وذلك جميعه في : 1- التوقيع والتعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والقتراض وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها 

والتوقيع على الشيكات البنكية.  2- التحويلت البنكية للشركات والهيئات والفراد داخل وخارج جمهورية مصر 

العربية . 3- فتح العتمادات المستندية وتعديلها وتظهير المستندات.   4- تفويض من يلزم لستلم الشيكات 

المرتدة والمستندات الخاصة بالشركة وكشوف حساب الشركة والمصادقات . تفويض المهندس/ أحمد أحمد صادق 

السويدي – في كافة الصلحيات السالفة بدون حد أقصى وله الحق في تفويض أو  توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر .

1473 - هيثم ماجد حسن صبري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78934   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2014 برقم ايداع   31708 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2014  بــ :  ممثل عن شركة السويدي كاب 

للستثمارات Elsewedy Cap For Investments )ش.م.م(.

1474 - محمد احمد صادق السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78934   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2014 برقم ايداع   31708 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2014  بــ :  ممثل عن شركة السويدي كاب 

للستثمارات Elsewedy Cap For Investments )ش.م.م(.

1475 - مني أحمد صادق السويدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78934   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2014 برقم ايداع   31708 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2014  بــ :  ممثل عن شركة السويدي كاب 

للستثمارات Elsewedy Cap For Investments )ش.م.م(

1480 - احمد عزمي احمد شامه  مدير   المقيد برقم قيد    79341   وتم ايداعه بتاريخ    13-01-2015 برقم 

ايداع   999 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2015  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة-يمثل 

المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين 

السيد / علي محمد اكرم عقيل مظهر  , والسيد / أحمد عزمي أحمد شامة , والسيد /  احمد اسامة عبد المنعم 

محمود صالح  , مجتمعين او منفردين الحق في التعامل بإسم 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 وإصدار خطابات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحته والحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركاء وتحديد مرتباتهم  وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

1481 - احمد اسامة عبد المنعم محمود صالح  مدير   المقيد برقم قيد    79341   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2015 برقم ايداع   999 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2015  بــ :  

1482 - احمد كامل احمد رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79372   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2015 برقم ايداع   1060 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2015  بــ :  

Page 1092 of 1616 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

1483 - محمود كامل احمد رضوان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79372   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2015 برقم ايداع   1060 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2015  بــ :  

1484 - كامل احمد رضوان احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79372   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2015 برقم ايداع   1060 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2015  بــ :  صلحيات مجلس الدارة اصبح 

: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 أو مجتمعين .   ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة 

منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتسديد كاافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم. ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصاحها وفى بيع كافة السندات الذنية والتجارية ولنائب 

رئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وحق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصاحها وفي بيع كافة السندات الذنية والتجارية ولهم 

حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

1485 - أشرف اديب زكى صليب زكى بشارة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79518   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-01-2015 برقم ايداع   1553 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة مدة اخرى مماثلة - يملك حق التوقيع على معاملت الشركة كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وان 

يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو 

منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 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 واصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن رأسمال الشركة 

المودع بالبنك وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها والحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ولهما ايضا مجتمعين أو منفردين 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 وكذلك حق توكيل أوتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر .

1498 - جورج صموئيل حكيم عيسى ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    80094   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2015 برقم ايداع   3539 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  و يباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة- يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير منفردين او مجتمعين  ولهما  في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة كما يملكان  حق التوقيع علي تعاملت الشركة و تعهداتها و لهما 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 و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و 

فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صورالتعامل مع جميع البنوك و المصارف 

و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر 

و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة , كما 

يكون لهما الحق منفردين اومجتمعين في بيع ايا  من اصول الشركة و لهما الحق في القتراض من البنوك باسم 

الشركة .

1499 - تامر رضا واصف ابو الخير  مدير   المقيد برقم قيد    80094   وتم ايداعه بتاريخ    2015-02-09 

برقم ايداع   3539 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2015  بــ :  
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1500 - حسام الدين مصطفى على رزق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80156   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2015 برقم ايداع   3787 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2015  بــ :  استقالة

1501 - عبد الستار محمد عبد الستار الرفاعى شاهين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80156   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-02-2015 برقم ايداع   3787 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2015  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة - اعطاء صلحيات لمجلس الدارة - يملك حق التوقيع علي معاملت الشركه و تعهداتها كل شخص 

مفروض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و لمجلس الداره الحق في ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخول لهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين 2- و للسيد /رئيس 

مجلس الداره منفردا حق التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالها و كذالك التعامل مع جميع البنوك و المصاريف من 

سحب وايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة 

صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و 

كذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و 

الرضي و السيارات و المنقولت باسم الشركه و لصالحها و له الحق في تعين و عزل مستخدمي وو كلء الشركه 

و تحديد مرتبات و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافت السندات الذنيه و 

التجاريه و ابرام كافه العقور و المشارطات و الصفات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و له حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1502 - انا اماديو فيرنتينو  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80156   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2015 برقم ايداع   3787 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2015  بــ :  

1503 - نجلء احمد السمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80156   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2015 برقم ايداع   3787 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2015  بــ :  

1504 - علء الدين أحمد حامد عوض  مدير   المقيد برقم قيد    80267   وتم ايداعه بتاريخ    2015-02-16 

برقم ايداع   4221 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2015  بــ :  يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم  

منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامة - ولهم 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  والتوقيع علي الشيكات وفتح 

الحسابات واصدار خطابات  وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة ولمصلحتها وضمن اغراضها ولهما الحق في تعين 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ماذكر - ولكل من المديرين مجتمعين  او منفردين حق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقارية والراضي والسيارات باسم ولصالح الشركة

1505 - عادل عبد الغفار طلبه منصور  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    80345   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-02-2015 برقم ايداع   4515 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  تجديد الثقة فى 

مجلس الدارة الحالى لمدة ثلثة سنوات

1506 - خالد عبد المغني حسين رمضان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80345   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-02-2015 برقم ايداع   4515 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  

1507 - ايمان عبد الغفار طلبه منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80345   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2015 برقم ايداع   4515 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  

1508 - رنا عادل عبدالغفار طلبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80345   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2015 برقم ايداع   4515 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  

1509 - محمد سامى عبد العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    80345   وتم ايداعه بتاريخ    2015-02-18 

برقم ايداع   4515 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2015  بــ :  
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1511 - فهد حسين على شبكشى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    80906   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-03-2015 برقم ايداع   6729 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2015  بــ :  للسيد / فهد حسين على 

شبكشى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق منفردا  تمثيل الشركة فى القضايا وإجراءات التقاضى وما 

يتعلق بهما فى جميع القضايا التى ترفع من الشركة أو ترفع عليها أمام جميع المحاكم وفى تقديم الوراق إلى قلم 

المحضرين وفى تسلمها وفى الصلح والقرار والنكار والبراء والطعن بالتزوير والطعن فى تقارير الخبراء 

والمحكمين وردهم وإستبدالهم وفى الحضور أمام جميع المحاكم وجميع إجراءاتها وتعيين المحكمين ورفضهم 

وقبول أحكام التحكيم أو رفضها وله الحق منفردا فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها على عقود التعديل أمام الشهر 

العقارى والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والتأشير بالسجل التجارى 

بالقرارات المتخذة فى مجالس الدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية .كما له الحق منفردا  فى تسلم وتسليم 

الوراق والوامر والمستندات والعقود العرفية والرسمية والتوقيع عليها وعلى اللتماسات والمذكرات وتقديم 

المحررات لمراجعتها وإستلمها وفى القيام بجميع العمال الخاصة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وجميع 

الجهات التى يلزم اللجوء إليها لستيفاء أعمال الشهر بالجهات الحكومية وغيرها وفى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة 

عنها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكافة البنوك العامة والخاصة وتمثيل الشركة أمام البنوك فى 

أعمال فتح الحسابات وقفلها والحصول على التسهيلت الئتمانية والقروض والتوقيع على الشيكات وكافة الوراق 

والمستندات البنكية وكل ما يتطلبه من أوراق ومستندات ونماذج تحددها الشروط والضوابط البنكية وفى تمثيل 

الشركة فى التوقيع على عقود الرهن التجارى والعقارى للبنوك وغير البنوك وللغير وله الحق منفردا  فى تمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها على كافة أعمال التصرف من بيع وشراء ورهن وشطب والبدل والمقايضة والقسمة 

والفرز والتجنيب وفى أخذ حق المتياز وشطبه وفى دفع وقبض الئتمان وأخذ وإعطاء المخالصات وله الحق 

منفردا  فى تمثيل الشركة منفردا  فى الشراء والبيع واليجار لكافة أنواع السيارات واللت والمعدات والخامات 

والراضى والعقارات والتوقيع ونهائيا  على عقود نقل الملكية للمشترين وعقود التعديل والتنازل والتوقيع عنها 

كضامنة متضامنة راهنة وفى تقديم الطلبات أمام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومأمورياتها والتنازل عنها 

وتعديلها والتوقيع عليها وفى تسليم وتسلم الوراق والمستندات وجميع العمال الخاصة بمصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق وفى تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى حق إلغاء التوكيلت والرهون وفى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة 

عنها على عقود الوكالة الغير قابلة لللغاء وفى تمثيل الشركة فى التوقيع على عقود الدارة والشراف والمتابعة 

مع الغير وله الحق منفردا  فى إجراء أى تعديلت ضرورية على تلك العقود وبما يحقق مصلحة الشركة العليا وله 

الحق منفردا  فى والتعاقد مع المقاولون وتوقيع العقود اللزمة والفسخ والتنازل وفى تصدير وإستيراد وتسليم 

وشحن البضائع وتمثيل الشركة أمام هيئة الجمارك والموانى . وكذلك التوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود 

تعديلتها وأنظمتها الساسية وملحقاتها والتقدم بطلبات لجراء أى تعديلت عليها أى كانت نوع هذه الشركة وكذا 

فسخها والتخارج منها - وله الحق فى تمثيل الشركة منفردا  أمام مصلحة الضرائب المصرية بمأمورياتها المختلفة 

ومصلحة الضرائب للقيمة المضافة واللجان الداخلية ولجان الطعن ولجان فض المنازعات وكافة اللجان اللتى تمثل 

مصلحة الضرائب - وله الحق فى تمثيل الشركة منفردا  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة 

القومية للتأمينات الجتماعية وإدارات المرور  وإدارات الكهرباء بجميع فروعها وأقسامها ووزارة السياحة 

وإدارتها المختلفة وعامة  أمام كافة الهيئات والمؤسسات وفى أن يوكل الغير فى كل أو بعض مما سبق ذكره

1512 - احمد محمد مصطفى سليمان القدرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    52796   

وتم ايداعه بتاريخ    05-07-2011 برقم ايداع   12171 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2015  بــ :  ممثل عن 

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية - مع بقاء كافة صلحيات التوقيع عن الشركة كما هي للسيد / أحمد 

محمد مصطفي سليمان القدرى  والسيد / وليد محمد زكي ابراهيم .

1513 - محمد مصطفى عبد العزيز على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52796   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2011 برقم ايداع   12171 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2015  بــ :  ممثل عن شركة القاهرة 

للسكان والتعمير

1514 - احمد حاتم عبد الجليل القرنشاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    80986   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-03-2015 برقم ايداع   7094 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2015  بــ :  تجديد الثقة 

بمجلس الدارة واعادة تشكيلة

1515 - ياره احمد عمرو احمد احمد بلبل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80986   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2015 برقم ايداع   7094 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2015  بــ :  
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1516 - عمر احمد فؤاد سلطان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80986   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2015 برقم ايداع   7094 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2015  بــ :  

1517 - هادى محمد احمد البسطويسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    80986   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2015 برقم ايداع   7094 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2015  بــ :  استقالة

1527 - احمد يوسف نصر الدين الحسينى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81782   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2015 برقم ايداع   10326 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلث 

سنوات  - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب واعضاء 

مجلس الدارة مجتمعين او منفردين هذه الختصاصات وهي النحو التالي:  ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الدارة مجتمعين او  منفردين حق التوقيع ممثل  عن الشركة أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركات القطاع العام  وقطاع العمال والقطاع الخاص والتوقيع على 

العقود المبرمة من الشركة وحضور جميع المناقصات  والمزايدات وما شابه ذلك؛ وكذلك أمام كافة البنوك 

الحكومية وغير الحكومية في كافة المعاملت البنكية و  المصرفية والسحب واليداع وفتح الحسابات باسم الشركة 

لدى كافة البنوك والحصول على تسهيلت ائتمانية  لدى البنوك والقتراض والرهن التجاري وعقود الستدانة 

وشراء الوراق المالية والتوقيع على العقود و  المعاملت التجارية وحق كفالة الغير والتوقيع على عقود البيع 

والشراء لصول الشركة ولهم الحق في  تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر ولهم في ذلك أوسع السلطات 

والصلحيات.

1528 - وفاء عبدالفتاح ابراهيم فارس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81863   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2015 برقم ايداع   10588 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2015  بــ :  

1529 - احمد عباس احمد عبدالعاطي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81863   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2015 برقم ايداع   10588 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2015  بــ :  

1530 - عباس احمد عبد العاطى غانم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81863   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2015 برقم ايداع   10588 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2015  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 وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين .  ولرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين  الحق في التعامل بإسم 

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 وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر . وييكون حق القتراض والرهن وبيع 

اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت بموافقة جميع اعضاء مجلس الدارة وكل 

ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها .

1531 - عز الدين ابراهيم محمود عبد اللطيف  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    

81863   وتم ايداعه بتاريخ    12-04-2015 برقم ايداع   10588 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2015  بــ :  

1532 - سلمى على حسن سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81863   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2015 برقم ايداع   10588 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2015  بــ :  ممثلعن شركة المجموعة 

الستثمارية للبترول اى بى جى انك
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1533 - منتصر صفوت النادى عبد المنعم النادى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    32391   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-12-1997 برقم ايداع   6656 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2015  بــ :  - اعتماد التصرف في 

بعض أصول الشركة طبقا  لعقد بيع الصول المبرم بين الشركة بصفتها البائع وشركة صافول للوجبات الخفيفة 

SAVOLA SNACKS ش.م.م بصفتها المشتري بتاريخ 17 مايو 2022 واعتماد توقيع السيد/ منتصر صفوت 

النادي عبد المنعم النادي بصفته رئيس مجلس الدارة على العقد المشار اليه . كما تمت الموافقة بالجماع على 

تفويض كل  من السيد/ منتصر صفوت النادي عبد المنعم النادي بصفته رئيس مجلس الدارة أو السيد/ محمد 

صفوت النادي عبد المنعم النادي محمد النادي, بصفته عضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب )مجتمعين أو 

منفردين( بالتوقيع على مستندات نقل الصول وكافة المستندات المتعلقة بها نيابة عن الشركة وكذلك اتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة في هذا الشأن أمام كافة الجهات.  وإتمام إجراءات البيع والتوقيع على عقود البيع البتدائية 

والنهائية نيابة عن الشركة والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والحضور والتوقيع أمام مصلحة 

الشهر العقاري والتوثيق والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بابو رواش وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الصحة ووزارة البيئة ومصلحة التسجيل التجاري والصناعي واتخاذ كافة 

ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن وإصدار التوكيلت اللزمة لصالح المشتري بالبيع للنفس او للغير و كذلك 

التعامل مع الجهات الحكومية بصفة عامة و لتخاذ اللزم لنقل ملكية الرض والمباني والصول المباعة والتنازل 

عن كافة التراخيص الخاصة بهم لصالح المشتري .

1534 - سمير عزت اسماعيل محمد عارف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82157   وتم ايداعه بتاريخ    

22-04-2015 برقم ايداع   11482 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2015  بــ :  ممثل عن شركة الهرام 

القابضه للستثمار والتنمية )ش.م.م( - تجديد تعيين مجلس الدارة الحالي بنفس الصفات والصلحيات لفترة جديدة 

ليصبح على النحو التي : مع بقاء الصلحيات المدونة بالسجل التجاري كما هي دون تغيير

1545 - هانى محمود احمد ابو المجد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    82706   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2015 برقم ايداع   13400 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2015  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية إمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / هانى محمود احمد ابو المجد منفردا وله حق التعامل 

مع النفس او الغير  والتعامل باسم الشركة وضمن إغراضها إمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات  وفتح وغلق  الحسابات  واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والعقود بكافة انواعها وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق كفالة الغير 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله 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 وله حق  القرار بالتصالح والنكار والبراء في جميع القضايا امام جميع 

المحاكم بمختلف دراجتها وله حق الرهن بكافة انواعه للنفس او للغير  وله حق توكيل  البنوك و الغير في كل أو 

بعض ما ذكر منفردا فيما عدا الشركاء الموصين .

1546 - مجدى حسن عبد الحليم فضل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    82774   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2015 برقم ايداع   13614 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2015  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

وافق الحاضرون بالجماع على تفويض كل من السيد/ مجدى حسن عبدالحليم فضل رئيس مجلس  ثلث سنوات  -

الدارة   والسيد / عمر مجدى حسن عبدالحليم فضل عضو مجلس الدارة مجتمعين او منفردين فى الدارة 

والتوقيع امام البنوك ولهما الحق فى فتح العتمادات الدائنة والمدينة والتوقيع على الشكيات والسحب وكافة 

العمال المصرفية وفى تأسيس الشركات بكافة انواعها واشكالها واجراء التعديلت عليها والتوقيع نيابة عنا امام 

الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والشهر العقارى واثبات التاريخ والتوقيع على عقود التعديل 

والسجل التجارى والتاشير والتعديل بة ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للتامينات الجتماعية ومكاتب العمل 

وادارات المرور والتراخيص وتجديدها وماموريات الضرائب بكافة انواعها ولجان الطعن واتحاد مقاولى التشييد 

والبناء وفى بيع اى اصل من اصول الشركة ورهنها والقتراض منها بشرط ان تكون العمال الصادرة منهم 

لصالح الشركة وبأسمها ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض مما ذكر.

1547 - محمد فوزى محمود محمد جاد  مدير   المقيد برقم قيد    82842   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2015 برقم ايداع   13832 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2015  بــ :  استقالة
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1548 - عبد الرحمن محمود على خليل  مدير   المقيد برقم قيد    82842   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2015 برقم ايداع   13832 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2015  بــ :  

1549 - احمد توفيق على تمام  مدير   المقيد برقم قيد    82842   وتم ايداعه بتاريخ    17-05-2015 برقم 

ايداع   13832 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2015  بــ :  يمثل المديران  الشركة في علقتها مع الغير و لهما 

منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به  صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد / عبدالرحمن محمود على خليل رقم قومى 

26012200103714 مدير الشركة منفردا  وقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد  مرتباتهم وأجورهم 

ومكافائتهم ويحق له التعامل باسم الشركة امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقضائية والقطاع العام 

وقطاع العمال  والقطاع الخاص وكافة الهيئات الحكومية بكافة اشكالهم وله توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق 

ذكرة.   وللسيد/ عبدالرحمن محمود على خليل   رقم قومى 26012200103714  و السيد/ احمد توفيق على 

تمام رقم قومى 28001050105611  التوقيع مجتمعان في التعامل مع البنوك بكافة المعاملت المالية مثل 

التوقيع علي الشيكات والسحب واليداع والتحويل وغيرهما ولهما الحق  مجتمعان في التوقيع علي كافة العقود 

وعقود  القتراض والرهن والكفالة للغير بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول  وذلك 

للنفس او للغير وامام كافة الجهات الحكومية والغير الحكومية الخاصة بذلك ولهما الحق مجتمعان في توكيل او 

تفويض الغير وذلك لصالح  البنوك او الغير ولهما الحق مجتمعان في التوقيع علي عقود البيع والشراء للعقارات او 

المنقولت او السيارات واصدار توكيلت بالبيع للنفس او  للغير في كل او بعض ما ذكر و لهما مجتمعان حق 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. 

1550 - باديس دراجي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83038   وتم ايداعه بتاريخ    2015-05-21 

برقم ايداع   14542 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2015  بــ :  - تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة 

.
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1564 - هشام عدلى برسوم فرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84962   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2015 برقم ايداع   20966 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2015  بــ :  تنفيذي - يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, 

وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو 

مجتمعين.  وللسيد/ هشام عدلي برسوم فرج - رئيس مجلس الدارة, منفردا  حق تمثيل الشركة أمام القضاء والغير 

وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها, والحق في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات والتفاقيات 

التجارية وعقود الشراء والبيع دون حد أقصى, واتخاذ الجراءات اللزمة لمتابعة العمال اليومية الدارية للشركة 

ومنها حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وعقود تعديل الشركة أمام الشهر العقاري وكافة الطلبات والوراق 

والمستندات أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية, وشركة مصر للمقاصة 

واليداع والقيد المركزي والبورصة المصرية, ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرف 

التجارية ومصلحة الضرائب العامة والقيمة المضافة بجميع أنواعها وجميع مأمورياتها وهيئات وزارة الستثمار 

وصحيفة الستثمار, وكذلك التوقيع نيابة عنها بصفة عامة أمام جميع الجهات سالفة الذكر, وكذلك استلم وتسليم 

والتوقيع على جميع الوراق الخاصة بالسجل التجاري والشهر العقاري والعلمات التجارية والتأمينات الجتماعية 

واتحاد الغرف الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك, ومكاتب العمل 

ومكاتب تراخيص العمل, وجميع إدارات المرور, وشركات وادارات الكهرباء والغاز والتليفونات. وكذلك له حق 

فتح الحسابات البنكية لدى جميع البنوك و السحب واليداع وتحويل السندات والكمبيالت والشيكات والتحويلت 

البنكية وفتح العتمادات وطلب إصدار دفاتر الشيكات وربط وفك الودائع وبيع وشراء الشهادات بدون حد أقصى 

والقتراض والحصول على تسهيلت ائتمانية, بما في ذلك تقديم كافة التعهدات والضمانات المطلوبة ورهن أصول 

الشركة للوفاء بالقروض والتسهيلت وابرام كافة العقود اللزمة لرهن تلك الصول, والتوقيع على العقود البنكية 

والتسهيلت الئتمانية المشزعم ابرامها والرهونات والضمانات الخرى المطلوبة من الشركة من قبل البنوك 

المقرضة, وفي التوقيع على كافة المحررات التي يتطلب إتمام اجرائها بالبنوك والتوقيع عليها. وكذلك حق التوقيع 

على بيع وشراء السهم وأوامر البيع والشراء المرتبطة بها وبيع وشراء الصول الثابتة والمنقولة نيابة عن الشركة 

والتوقيع على كافة المستندات والعقود الخاصة بالشركة وكل ما سبق بدون حد أقصى. وله حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.   وللسيد/ نصحي فخري إبراهيم فرنسيس – عضو مجلس الدارة المنتدب او 

السيد/ مينا وحيد ملك - عضو مجلس إدارة تنفيذي اتخاذ الجراءات اللزمة لمتابعة العمال اليومية الدارية 

للشركة ومنها حق التوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات والشتراطات والتفاقيات والعقود التجارية 

وعقود الشراء دون حد أقصى وكل ذلك دون عقود البيع, ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.  وللسيد/ نصحي فخري إبراهيم فرنسيس – عضو مجلس الدارة المنتدب مجتمعا مع السيد/ فادي شوقي 

سليمان – مدير الحسابات الحق في فتح الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والسحب واليداع وتحويل السندات 

والكمبيالت والشيكات والتحويلت البنكية وطلب إصدار دفاتر الشيكات وكل ذلك بحد أقصى خمسة مليون جنيه 

مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية في المعاملة الواحدة شهريا . وما يعلوش ذلك يلزم قرار من مجلس الدارة, 

ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وللسيد/ مينا وحيد ملك خليل – عضو مجلس إدارة 

غير تنفيذي مجتمعا مع السيد/ فادي شوقي سليمان – مدير الحسابات الحق في التعامل على الحسابات البنكية لدى 

جميع البنوك والسحب واليداع وتحويل السندات والكمبيالت والشيكات والتحويلت البنكية وكل ذلك بحد أقصى 

ثلثة مليين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملت الجنبية في المعاملة الواحدة شهريا . وما يعلوش ذلك يلزم قرار من 

مجلس الدارة وله حق توكيل  أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  وللسيد/ مينا وحيد ملك خليل – مدير 

الموارد البشرية - منفردا - الحق في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة عقود العمل وإستمارات التأمينات 

الجتماعية وتمثيل الشركة أمام كافة مكاتب التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل, وله حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1565 - نصحى فخرى ابراهيم فرنسيس  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    84962   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2015 برقم ايداع   20966 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2015  بــ :  

1566 - محمد اويس عبدالحليم شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84962   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2015 برقم ايداع   20966 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2015  بــ :  استقالة
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1567 - جورج عاطف مسيحه بطرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84962   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2015 برقم ايداع   20966 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2015  بــ :  استقالة

1571 - محمد احمد قاسم الحلو  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    295892   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-1996 برقم ايداع   8496 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2015  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع و 

المسئولية أمام الجهات الرسمية كالتي :- 1- السيد / محمد أحمد قاسم الحلو منفردا وله أوسع السلطات في ادارة 

الشركة و التوقيع نيابة عنها و ذلك علي العقود باسم الشركة والتعامل مع البنوك والمصارف في السحب واليداع 

وفتح الحسابات والقتراض باسم الشركة وبدون حدود مالية قصوي و له حق التوقيع علي عقود القرض وعقود 

الرهن العقاري والتجاري . وله الحق في التوقيع علي كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول 

الشركة بما فيها من ثابت أو منقول وذلك للنفس أو للغير , وأمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة 

بذلك وله الحق في إصدار خطابات وشهادات الضمان وحق كفالة الغير, والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها و ضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي 

عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة و لمصلحتها , وله الحق في 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر وكذلك التوقيع علي كافة المستندات لدي البنوك والتوقيع علي عقود 

البيع والشراء بأسم الشركة لكل ما هو ) ثابت و منقول ( وله الحق في رهن أصول الشركة . وتعيين وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد رواتبهم وتمثليها أمام كافة الجهات الحكومية و مصلحة الشهر العقاري والسجل 

التجاري في كل ما يخص الشركة وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين 

. 2- كما تم تحديد صلحيات السيد / أسامة بسام زياد حلس – الشريك المتضامن والسيد/ باسم محمد أحمد الحلو 

– الشريك المتضامن مجتمعين أو منفردين في القيام بكافة أعمال الدارة والتوقيع علي العقود و الوارق الداخلية 

ضمن أعمال الدارة في حدود أغراض الشركة وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة والشهر العقاري والسجل التجاري وله الحق في توكيل الغير لتأدية أعمال 

الشركة .

1572 - محمد فرج خالد سالم الخشتي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85451   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2015 برقم ايداع   22950 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

1573 - حلمى ابو الفضل على العبساوى  مدير عام   المقيد برقم قيد    85478   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2015 برقم ايداع   23088 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  الشئون المالية

1574 - جمال عبد ا محمد احمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    85478   وتم ايداعه بتاريخ    2015-08-18 

برقم ايداع   23088 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  الشئون الدارية

1575 - سامي الدسوقي أحمد الدسوقي محمود  مدير عام   المقيد برقم قيد    85478   وتم ايداعه بتاريخ    

18-08-2015 برقم ايداع   23088 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  الشئون التجارية

1576 - بدوي جابر زكي مكارم  مدير عام   المقيد برقم قيد    85478   وتم ايداعه بتاريخ    2015-08-18 

برقم ايداع   23088 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2015  بــ :  و يباشر المديرون  وظائفهم لمدة غير محددة- 

يمثل اى اثنين مجتمعين من السادة المديرين ) سامى الدسوقى احمد الدسوقى او جمال عبدا محمد احمد او حلمى 

أبو الفضل على العبساوى ( في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك في علقات الشركه مع الغير .  وللمديرين منفردين في هذا الصدد 

اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته 

التنفيذيه للجمعيه العامه .ولهم منفردن حق التعامل اسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق في تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الننية والتجارية وابرام كافه العقود والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ويمثل المهندس/ بدوى 

جابر زكى مكارم الشركه منفردا في التوقيع على عقود شراء وبيع أصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات باسم الشركه ولمصلحتها وله في ذلك أوسع السلطات - تفويض السيد الستاذ/ وائل محمد يحي محمود 

فهمي ويحمل بطاقة رقم قومي 27812140105631 أو السيد الستاذ / جمال عبد ا محمد أحمد ويحمل رقم 

قومي 28208170101338 مجتمعين أو منفردين في بيع والتوقيع علي عقود بيع السيارة المذكورة بالمحضر
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1577 - عثمان احمد محمد عبد ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    85863   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-09-2015 برقم ايداع   24606 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2015  بــ :  الموافقه على تجديد 

مدة مجلس الدارة والحتفاظ بنفس الصلحيات للمجلس

1578 - احمد محمد مصطفى سليمان القدرى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    85959   

وتم ايداعه بتاريخ    03-09-2015 برقم ايداع   24982 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2015  بــ :  ممثل عن 

شركة القاهرة للسكان والتعمير - للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى التوقيع على عقود 

الضمانات والرهن والقتراض نيابة عن الشركة

1579 - مازن محمد  شفيق اسماعيل  سيد اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    85996   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2015 برقم ايداع   25134 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  

1580 - مصطفي سمير اسماعيل عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    85996   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2015 برقم ايداع   25134 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2015  بــ :  

1582 - كريم محمد نبيل أحمد جلل الدين عبد الرازق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

50250   وتم ايداعه بتاريخ    19-01-2011 برقم ايداع   1606 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2015  بــ :  

إعادة تشكيل مجلس الدارة -منح صلحيات وسلطات التوقيع نيابة عن الشركة على النحو التالى :-يمثل رئيس 

مجلس الدارة الشركة امام القضاء ويكون للسيد / كريم محمد نبيل أحمد جلل الدين عبد الرازق – رئيس مجلس 

الدارة وعضو منتدب مجتمعا مع أحدآ من ) السيد / احمد محمد هانى احمد طلبه – عضو مجلس الدارة   أو  

السيد / رامى أحمد  صالح سيد أحمد - عضو مجلس الدارة  أو السيد /  محمد مصطفى نعيم ضلم  ) عضو 

مجلس الدارة  ( او السيد /   مصطفى نعيم محمد ضلم ) المستشار فنى لمجلس الدارة (  الحق في التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى و المنقولت ) الثابت منها او المنقول 

( وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن وذلك باسم الشركة .  -ويكون للسيد / كريم محمد نبيل أحمد جلل 

الدين عبد الرازق – رئيس مجلس الدارة وعضو منتدب مجتمعا مع أحدآ من أعضاء مجلس الدارة   او للسيد / 

مصطفى نعيم محمد ضلم ) المستشار الفني للمجلس ( مجتمعا مع أحدآ من) أعضاء مجلس الدارة ( الحق في 

تحديد وصرف مرتبات وأجور العاملين والتعامل مع مصلحة الضرائب وامام الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية 

والجهات الحكومية والتعامل مع الجهات غير الحكومية حق التوقيع على العقود والصفقات والمشارطات 

والمعاملت التي تتعلق بمعاملت الشركة ويكون حق التوقيع على الشيكات بدون حد أقصى وحق التوقيع على 

التحويلت البنكية والشيكات الخاصة الصادرة للجهات الحكومية لمصلحة الضرائب والتأمينات الجتماعية 

والمعاملت البنكية بكافة اشكالها بدون حد اقصى .  -ويكون للسيد / كريم محمد نبيل أحمد جلل الدين عبد الرازق 

– رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق في التوقيع خطابات الضمان والتوقيع للقرض والرهن عقود 

التأجير التمويلى وعقود الندماج والتقسيم وعقود التحالف وعقود بيع وشراء السيارات وكافة أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى واللت و المعدات والمواد والمهمات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله الحق التوقيع على عقود التأسيس الشركات وله أيضا حق بيع العلمات التجارية الخاصة بالشركة 

وعمل توكيلت خاصة وله حق توكيل وتفويض الغير في بعض او كل ما ذكر.-ويكون للسيد / مصطفى نعيم 

محمد ضلم ) المستشار الفني لمجلس الدارة( ) منفردا ( الحق في تسليم واستلم وإدارة كافة الشئون المالية 

والدارية وكل مايتعلق بأكاديمية ستارز سبورتس واستلم اليرادات من الشركة العربية للمشروعات والتطور 

العمرانى بأندية مدينة الرحاب ومدينتى الخاصة للتنس وله حق توكيل وتفويض الغير في بعض او كل ماذكر .

1583 - احمد محمد حلمى محمد صديق سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50250   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-01-2011 برقم ايداع   1606 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2015  بــ :  استقالة

1584 - محمد عمرو سيد حسن شاكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50250   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2011 برقم ايداع   1606 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2015  بــ :  استقالة- الغاء كافة صلحيات 

التوقيع الممنوحة لهم

1585 - رامى احمد صالح سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50250   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2011 برقم ايداع   1606 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2015  بــ :  

1586 - محمد  مصطفى نعيم  ضلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50250   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2011 برقم ايداع   1606 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2015  بــ :  
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1587 - احمد ابراهيم عبداللطيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    86223   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-14 

برقم ايداع   25892 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2015  بــ :  للفروع

1588 - عبدالسلم عبدالسلم فاضل بدران  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86584   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2015 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2015  بــ :  

1589 -  محمود عبدالسلم عبدالسلم بدران  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86584   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-09-2015 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2015  بــ :  يكون حق الدارة 

والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب/ محمود عبد السلم عبد 

السلم بدران منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها  امام جميع الجهات والهيئات والمصالح 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  , وله حق التوقيع عن 

الشركة فى جميع التعاملت البنكية وفتح وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك وله حق السحب من حسابات الشركة 

لدى البنوك والتوقيع على الشيكات و إصدار خطابات الضمان من البنوك والغير وكذلك حق التوقيع علي عقود 

البيع للراضي والعقارات والسيارات والمنقولت وجميع اصول وممتلكات الشركة بدون حد اقصى وله حق البيع 

والتعاقد للنفس او الغير  وله الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او باجل وله الحق فى 

تفويض او توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر.

1590 - نجوى ابراهيم عزازى السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    86584   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2015 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2015  بــ :  

1591 - احمد فؤاد محمد عياد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    86584   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-09-2015 برقم ايداع   27203 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2015  بــ :  خروج

1592 - محمد فتحي محمد عامر  مدير   المقيد برقم قيد    86718   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2015 برقم 

ايداع   27634 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2015  بــ :  استقالة

1593 - ايمن حسانين  سلمه حسانين  مدير   المقيد برقم قيد    86976   وتم ايداعه بتاريخ    2015-10-13 

برقم ايداع   28548 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2015  بــ :  يمثل المديران )مجتمعية أو منفردين( الشركه 

في علقتها مع الغير ولهما في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه.  وللمديران )مجتمعية أو منفردين( الحق في 

التعامل بإسم الشركه وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه أشكالهم, وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك 

بإسم الشركه ولصالحها, وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه 

وإبرام كافه العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما الحق في توكيل او 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  للمديران الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع 

و فتح حسابات وغلقها وكافه صور التعاملت البنكية والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن, وكذا حالت بيع أصول الشركة سواء سيارات أو معدات أو أية أصول أخرى, كل ذلك بإسم 

الشركه ولصالحها.

1594 - سحر محمدى الحفنى عبد الرحمن مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    86976   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2015 برقم ايداع   28548 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2015  بــ :  

1595 - الفت حسانين سلمه حسانين سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    86976   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2015 برقم ايداع   28548 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2015  بــ :  أستقاله

1596 - ايمان حسانين سلمه حسانين سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    86976   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2015 برقم ايداع   28548 تم التأشير فى تاريخ 13-10-2015  بــ :  أستقاله
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1597 - محمد عبد البارى موسى محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    87031   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-10-2015 برقم ايداع   28774 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  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 أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / محمد عبدالبارى موسى محمد 

وللعضاء المنتدبين )مجتمعين او منفردين( الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال المودع فى البنك 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم  وآجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهم إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

1598 - وائل محمد صلح محمد خليفة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87031   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2015 برقم ايداع   28774 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  

1599 - محمد محمد المتولى ملوحه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87031   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2015 برقم ايداع   28774 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  

1600 - محمد رمضان على محمد سليمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87031   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2015 برقم ايداع   28774 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  

1601 - وفيق عيد ابراهيم عابدين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    87031   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2015 برقم ايداع   28774 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2015  بــ :  

1602 - على محمد عبدالجواد ابراهيم الصياد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87059   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-10-2015 برقم ايداع   28887 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2015  بــ :  - تجديد الثقه فى 

مجلس الدارة الجديد لمدة ثلث سنوات .

1603 - محمد عبدالجواد ابراهيم الصياد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87059   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2015 برقم ايداع   28887 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2015  بــ :  

1604 - منار فوزى محمد فرج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87059   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2015 برقم ايداع   28887 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2015  بــ :  

1605 - جريج بيرتون GREGG BURTON  مدير   المقيد برقم قيد    87076   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2015 برقم ايداع   29013 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2015  بــ :  - مد فترة تعيين السادة مديرى 

الشركة لمدة مماثلة .

1606 - كمال كامل عبد الرحيم أحمد خليف  مدير فنى   المقيد برقم قيد    87276   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2015 برقم ايداع   30407 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2015  بــ :  

1607 - يسرا فاضل نجم عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    87276   وتم ايداعه بتاريخ    26-10-2015 برقم 

ايداع   30407 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2015  بــ :  التنفيذى -  يمثل المديران الشركة في علقتها مع 

الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللمديران منفردين او مجتمعين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكاله, ولهم منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات والفراج عن راس المال والخطارات ولهم مجتمعين فقط حق الرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وللطرفين الحق في تفويض كل  منهما الخر في حالة السفر او الغياب 

لي سبب وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما مجتمعين او منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية ولهم منفردين الحق في ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل  ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
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1608 - حسين عبد ا العليلي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87315   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2015 برقم ايداع   30578 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2015  بــ :  الصلحيات الواردة فى السجل 

التجارى الخاصة بالمهندس / محمد عبد المنعم حسن الشقر نائب رئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذى كما هى 

دون تعديل   -  تبقى باقى الصلحيات الواردة فى السجل التجارى كما هى دون تعديل .

1609 - ايهاب السيد محمد سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    87479   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2015 برقم ايداع   31231 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2015  بــ :  ممثل عن صندوق السياحة

1610 - عصام عبد الكريم حامد متولى  مصفى   المقيد برقم قيد    87503   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2015 برقم ايداع   31318 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2015  بــ :  على أن تكون مهام المصفى   

1- وفاء ما على الشركة من ديون   2- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باية طريقة اخرى   3- 

تمثيل الشركة امام القضاء و قبول التصالح والتحكيم  وله حق التوقيع امام الجهات الرسمية و كذلك حق السحب و 

اليداع من حساب الشركة امام كافة البنوك والمصارف والهيئات المالية وغلق الحسابات لدي البنوك وله حق 

التوقيع امام الشهر العقارى والتوثيق فيما يتعلق ببيع اصول الشركة و منقولتها  وله اتخاذ كافة الجراءات 

اللزمة للتصفية والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة و السجل التجارى و الشهر العقارى و له 

ايضا حق التوقيع نيابة عن الشركة امام الجهات سالفة الذكر والتوقيع امام الشهرالعقارى وله الحق ان يوكل او 

يفوض من يشاء فى كل او بعض ما ذكر

1611 - احمد مجدى شلبى يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    87832   وتم ايداعه بتاريخ    2015-11-15 

برقم ايداع   32570 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2015  بــ :  تعديل الصلحيات لتصبح كالتالي - يمثل المدير 

الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  - و للمدير حق التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم والحق فى تعيين و عزل مستخدمى الشركة ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وكذلك حق توكيل الغير فى كل او بعض ماذكر - وللمدير حق 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 و ضمن اغراضها وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل والتوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة 

ولمصلحتها .

1612 - عمرو مجدى شلبى يوسف شلبى  مدير   المقيد برقم قيد    87832   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2015 برقم ايداع   32570 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2015  بــ :  استقالة

1613 - علء محمد عبد العزيز ابو العطا  مدير   المقيد برقم قيد    87832   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2015 برقم ايداع   32570 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2015  بــ :  استقالة
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1614 - جمال ماجد أحمد الغرير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88122   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2015 برقم ايداع   33519 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2015  بــ :  - تعيين السيد/ معتز فاروق 

محمد أحمد عياد – مصرى الجنسية –مديرا ماليا للشركة.  2- مع عدم الخلل بالصلحيات الخرى للسيد/ كامل 

عبد ا والواردة بالسجل التجارى - إلغاء صلحيات فئات التوقيع السابقة المتعلقة بتوقيع العقود وأوامر الشراء, 

والتعامل مع البنوك, ووافق بالجماع على صلحيات التوقيع التالية:  فئات التوقيع: المجموعة )أ(: السيد/ جمال 

ماجد أحمد الغرير بصفته رئيس مجلس الدارة وله الحق في تفويض الغير, والسيد/ كامل عبد ا بصفته العضو 

المنتدب والرئيس التنفيذ.   المجموعة )ب(: السيد/ معتز فاروق محمد أحمد عياد = والسيد / محمد عدلي محمد 

حلمي.  المجموعة )ج( السيد/ أحمد محمد رمضان, والسيد/ أيمن يعقوب حنا إبراهيم, والسيد/ أحمد شوقي 

الشحات الغيطاني, والسيد/ خالد وحيد محمد خالد غازي.  صلحيات التوقيع: )أول( يكون الحق في توقيع العقود 

وأوامر الشراء بما في ذلك عقود بيع السيارات )باستثناء السداد المعجل للقروض وتعديل عقد إيجار الرض 

الزراعية وعقود بيع أراض المصنع المبرمان مع الحكومة المصرية أو إنهائهما وكذا عقود تأسيس الشركات أو 

الستثمار في شركات أخرى والذى يتطلب تطلب قرار مجلس الدارة( على النحو التالى:  )1( توقيع أي فرد من 

أفراد من المجموعة )أ( منفردا أيا كانت القيمة أو )2( توقيع أي فرد من أفراد المجموعة )ب( منفردا متى كانت 

القيمة ل تتجاوز 20 مليون جنيه مصري.    )ثانيا( يكون الحق في التعامل مع جميع البنوك من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات والسندات الذنية وطلبات السحب وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات العتماد 

والضمان والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك باسم الشركة وضمن غرضها على النحو 

التالي:  )1( توقيعان أفراد المجموعة )أ( مجتمعين, أو توقيع أي فرد من أفراد المجموعة )أ( مجتمعا مع توقيع أي 

فرد من المجموعة )ب( أيا كانت القيمة, أو )2( توقيعان أفراد المجموعة )ج( مجتمعين فيما ل يجاوز 10 مليون 

جنيها مصريا, أو )3( توقيع أي فرد من أفراد   المجموعة )ب( مجتمعا مع توقيع أى فرد من أفراد المجموعة )

ج( فيما ل يجاوز 20 مليون جنيه مصري.

1615 - محمد فؤاد احمد السيد كامل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88365   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2015 برقم ايداع   34449 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2015  بــ :  صلحيات الدارة والتوقيع /   

لرئيس مجلس الدارة السيد / محمد فؤاد احمد السيد كمال منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر و للعضو المنتدب السيد / ايهاب احمد 

سيد احمد الشناوى منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .

1616 - ايهاب احمد سيد احمد الشناوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    88365   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2015 برقم ايداع   34449 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2015  بــ :  

1617 - عمر عبد الفتاح عبد القادربركات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88365   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2015 برقم ايداع   34449 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2015  بــ :  

1618 - سيماء حسن محمد عبدالحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88365   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2015 برقم ايداع   34449 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2015  بــ :  غير متفرغ

1619 - أحمد كمال مصطفى عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88365   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2015 برقم ايداع   34449 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2015  بــ :  

1620 - اسامه فوزى احمد الفل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    88563   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-12-2015 برقم ايداع   35237 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2015  بــ :  - تجديد عضوية 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات تالية اعتبارا من تاريخه

Page 1105 of 1616 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

1621 - عمرو احمد حسنى على  مدير   المقيد برقم قيد    88726   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2015 برقم 

ايداع   35865 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2015  بــ :  تجديد الثقة في مديرين الشركة بنفس الصلحيات 

السابقة

1622 - اسامه  محمد ابو الفتوح  شريف  مدير   المقيد برقم قيد    89064   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2015 برقم ايداع   37090 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2015  بــ :  استقالة

1623 - جمال الدين محمد فهمى جمال الدين الباهى  مدير   المقيد برقم قيد    89064   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2015 برقم ايداع   37090 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2015  بــ :  - يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة - يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا  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 

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 وحق القتراض والرهن وكل 

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

العقارية والراضى والسيارات وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها 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 وله حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

1624 - هانى محمد سيد عبدالفتاح جلل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    89246   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-12-2015 برقم ايداع   37756 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2015  بــ :  تجديد مدة 

المجلس لفترة جديدة ويباشر اعمالة لمدة 3 سنوات .

1625 - ماجد رافت خيرى شوقى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50576   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-02-2011 برقم ايداع   2976 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2016  بــ :  - الموافقة والتصديق 

وتعديل  قرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 9 /6 /2021 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 17 

/6 /2021 والمتضمنه الغاء التوقيعات المنفردة لمجلس الدارة او من المفوضين  , وعلية قرر مجلس الدارة 

بتصويب هذا القرار وبقاء سريان التوقيعات المنفردة الصادرة من احد اعضاء مجلس الدارة او من المفوضين ) 

عدا البنوك ( الواردة بالسجل التجارى , مع بقاء التوقيعات المنفرده التى صدرت سابقا للسيد / ماجد حلمى السيد 

حميد سارية المفعول باثر رجعى كما هي بدون ادنى تعديل . وتبقى سلطات التوقيع عن الشركة المذكورة سابقا  

بالسجل التجاري كما هي دون تعديل .

1626 - محمد محمد على سيف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    89534   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-01-2016 برقم ايداع   739 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2016  بــ :  -  تجديد تعيين السادة 

اعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة تبدأ من تاريخ التأشير - اعتماد صلحيات وسلطات التوقيع عن 

الشركة لتصبح كالتالي - لرئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء بكافة درجاته وتوكيل الغير في ذلك 

والقرار والبراء والنكار والتصالح في جميع القضايا أمام المحاكم بكافة درجاتها والتصالح أمام المحامي العام 

بكافة النيابات والتصالح امام النيابات العامه بكافة درجاتها و لرئيس مجلس الدارة و العضاء المنتدبين الحق 

مجتمعين أو منفردين في  تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير والتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت 

الداخله ضمن أعراض الشركة وعلي الخص تعيين وعزل وكلء و مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام العقود 

والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل وحق شراء جميع المواد والمهمات من 

بضائع ومنقولت باسم الشركة ولهم الحق في أبرام جميع التسهيلت باسم الشركة وجميع المعاملت التي تتم مع 

البنوك والفراج عن رأس المال والتعامل مع البنوك من قبض وصرف وايداع والتوقيع علي الشيكات بحسابات 

الشركة لدي البنوك وشراء السيارات باسم الشركة وشراء الراضي ولهم الحق في البيع والرهن والقتراض من 

البنوك والتوقيع علي عقود البيع والشراء للنفس أو للغير ) مجتمعين أو منفردين ( أمام الشهر العقاري وجميع 

الجهات الخاصة بذلك ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر .

1627 - احمد اشرف عبد المنعم فرحان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    89534   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2016 برقم ايداع   739 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2016  بــ :  
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1628 - سمير محمد على سيف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    89534   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2016 برقم ايداع   739 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2016  بــ :  

1629 - محمد محمد على سيف  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    89534   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-01-2016 برقم ايداع   739 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2016  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة 

الحق في أن يعيين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين

1630 - علء عبد ا حسين على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89680   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2016 برقم ايداع   1209 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2016  بــ :  تجديد تعيين أعضاء مجلس 

الدارة لمدة مماثلة أخرى

1631 - ادى  جوزاف قرقماز  مدير   المقيد برقم قيد    89840   وتم ايداعه بتاريخ    18-01-2016 برقم 

ايداع   1704 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2016  بــ :  

1632 - احمد صبحى محمود مصطفى شراقى  مدير   المقيد برقم قيد    89840   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2016 برقم ايداع   1704 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2016  بــ :  

1633 - اسبر سامي الشويري  مدير   المقيد برقم قيد    89840   وتم ايداعه بتاريخ    18-01-2016 برقم 

ايداع   1704 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2016  بــ :  
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1634 - كلود جوزف بحصلي  مدير   المقيد برقم قيد    89840   وتم ايداعه بتاريخ    18-01-2016 برقم 

ايداع   1704 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2016  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة محددة تنتهي في 20 /9 

/2023 - يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير طبقا  للسلطات والصلحيات المالية التية:  السيد/ كلود 

جوزف بحصلي – مدير ويمثل الشركة في علقاتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية أو نظام الشركة 

الذى يحدده الشركاء للجمعية العامة, وله الحق في 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 والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات 

الضمان بإسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بإسم الشركة ولصالحها وله الحق في التعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد رواتبهم وأجورهم و أتعابهم وله الحق في القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والتفاقات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو لجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق.- السيد/ اسبر سامي الشويري – مدير 

ويمثل الشركة في علقاتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية أو نظام الشركة الذى يحدده الشركاء للجمعية 

العامة, وله الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق في التعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد رواتبهم وأجورهم وأتعابهم وإبرام كافة العقود والتفاقات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

لجل بدون حد أقصى.- أما التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان بإسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها والتوقيع على 

عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بإسم الشركة ولصالحها والقبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية فله الحق فيها بحد أقصى 

10,000,000 جنيه مصري )فقط عشرة مليون جنيه مصري فقط ل غير( لي مما سبق للعملية الواحدة مهما 

تعددت العمليات- السيد/ أحمد صبحي محمود مصطفى شراقي والسيد/ ايدي جوزاف قرقماز – مديرين ويمثلون 

الشركة في علقاتها مع الغير ولهم )مجتمعين فقط(  أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية أو نظام الشركة الذى يحدده الشركاء للجمعية العامة, 

ولهم الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغرضها 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 وإستصدار خطابات وشهادات الضمان بإسم الشركة ولمصلحتها 

وضمن أغراضها ولهم الحق في القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والتفاقات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو لجل بحد أقصى 3,000,000 

جنيه مصري ) فقط ثلثة مليون جنيه مصري فقط ل غير ( لي مما سبق للعملية الواحدة مهما تعددت العمليات.  

القروض المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وحق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بإسم الشركة 

ولصالحها وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى وسائر أعمال التصرف فل يجوز اجرائها إل بعد موافقة 

الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلثة أرباع رأس المال ول يكون التصرف ملزما  للشركة إل إذا وقعه أحد 

المديرين السادة/ كلود جوزف بحصلي أو اسبر سامي الشويري ومشفوعا  بالصفة التي يتعامل بها.

1635 - عماد اسماعيل عزمى حسن صبحى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10646   وتم ايداعه بتاريخ    

21-01-2016 برقم ايداع   2207 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2016  بــ :  بدل منه

1636 - سامح حسن عاشور غراب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43076   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-12-2009 برقم ايداع   26545 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الداره لمدة ثلث سنوات مع احتفاظهم بكافه اختصاصاتهم السابقه

1680 - هيثم ماجد حسن صبري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92119   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2016 برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  
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1637 - نواف خليف عبد ا محمد العنزي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90358   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2016 برقم ايداع   3568 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2016  بــ :  - البقاء علي ذات الصلحيات 

الممنوحة للسيد/ نواف خليف عبدا محمد العنزي رئيس مجلس الدارة كويتي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم 

PO5765878  المولود في 2 /11 /1976والممنوحة لكل من : السيد/ خالد محمد حسن عمر ويحمل بطاقة رقم 

قومي /26011091500116 المولود في 9 /11 /1960, وللسيد/ ناصر صلح الدين عبدالعزيز مؤنس ويحمل 

بطاقة رقم قومي / 25810030100111 والمولود في 3 /10 /1958 وللسيد/ هاني سليمان عتريس ويحمل 

بطاقة رقم قومي /27707302101432 والمولود في 30 /7 /1977. قبول استقالة الدكتور/محمد السيد احمد 

محمد نصار من عمله بالشركة بوظيفة المدير التنفيذي اعتبارا من 30 /11 /2022

1638 - جيلبار  سليم حبيقه  مدير   المقيد برقم قيد    90358   وتم ايداعه بتاريخ    03-02-2016 برقم 

ايداع   3568 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2016  بــ :  تنفيذيا للشركة اعتبارا من 10 / 12 / 2022 - بذات 

الصلحيات السابق منحها للمدير التنفيذي السابق.

1639 - ابراهيم محسن محمود ابوالخير  مدير   المقيد برقم قيد    90397   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   3757 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدده - يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد اوسع 

السلطات  لدارة الشـركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او اللئحة التنفيذية 

للجمعية العامة .للمديرين منفردين الحق في التعامل باسم الشركـة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية  والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع  البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن راس المال 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية ولهما ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد  او بالجل ولهما 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

1640 - محسن محمود عبدالسلم ابو الخير  مدير   المقيد برقم قيد    90397   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   3757 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  

1641 - وائل نصحي جبره عبد الشهيد  مدير   المقيد برقم قيد    90397   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   3757 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  استقالة

1642 - هانى محمد عوض محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    90397   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2016 برقم ايداع   3757 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  

1643 - احمد محمد احمد بخاتى  مدير   المقيد برقم قيد    90397   وتم ايداعه بتاريخ    04-02-2016 برقم 

ايداع   3757 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2016  بــ :  استقالة

1644 - محفوظ على محمد سعيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90442   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2016 برقم ايداع   3972 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2016  بــ :  - تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

بذات التشكيل الحالى لرئيس  المجلس واعضائه لمدة ثلث سنوات ميلدية تبدأ من تاريخ 2021/2/5 وتنتهي فى 

2024/2/4 مع البقاء علي الصلحيات والسلطات القانونية المقررة لرئيس واعضاء المجلس.

1645 - محمد منيب محمود شافعى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    90597   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-02-2016 برقم ايداع   4562 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2016  بــ :  تبقى جميع صلحيات 

الدارة والتوقيع كما هى بالسجل

1646 - ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90597   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2016 برقم ايداع   4562 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2016  بــ :  استقاله

1647 - اشرف وجيه زكي يسطوروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90597   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2016 برقم ايداع   4562 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2016  بــ :  

1648 - احمد جمال عز الدين سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90597   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2016 برقم ايداع   4562 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2016  بــ :  
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1649 - عمرو اسماعيل محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90597   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2016 برقم ايداع   4562 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2016  بــ :  ممثل عن شركة دى ام انفستمنت 

للتجارة والستثمار DM INVESTMENT ش.م.م - استقاله

1650 - اشرف وجيه زكى بسطوروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90597   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2016 برقم ايداع   4562 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2016  بــ :  استقاله كممثل عن شركة دراية 

لخدمات البيع ش.ذ.م.م -

1651 - عبدالسلم حمزة  عثمان مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90611   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2016 برقم ايداع   4621 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2016  بــ :  

1652 - احمد سعيد محمد عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90623   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2016 برقم ايداع   4672 تم التأشير فى تاريخ 11-02-2016  بــ :  

1653 - محمد محمود عبد المجيد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90746   وتم ايداعه بتاريخ    

16-02-2016 برقم ايداع   5159 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

بنفس تشكيلة السابق لمدة 3 سنوات اخرى

1654 -  محمد أنور رمضان موافي محمد  مدير   المقيد برقم قيد    53721   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2011 برقم ايداع   16229 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2016  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقاتها مع الغير ولهما منفردان أو مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العمومية - وللمديران منفردان أو 

مجتمعان حق التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وللسيد / محمد انور رمضان موافى محمد منفردا حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وأستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

حق 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 كافة المبالغ وتحويل وتوقيع وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  ولهما حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

1655 - فكري سميراحمد الجميعي الدموهي  مدير   المقيد برقم قيد    39608   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-1994 برقم ايداع   526 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  

1656 - ماجد احمد السيد سماحه  مدير   المقيد برقم قيد    39608   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-1994 برقم 

ايداع   526 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  و يباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة , يمثل 

المديران الشركة فى علقتها مع الغير, ولهما  منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد  أوسع السلطات لدارة الشركة 

و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة  أو القانون  أو لئحته التنفيذية للجمعيه العامة . و 

للسيد / ماجد احمد السيد سماحه و السيد/ فكرى سمير أحمد الجميعى  منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال  و القطاع 

الخاص بكافة أشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات  وفتح 

الحسابات و اصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

والبيع للصول والممتلكات العقارية والراضى والسيارات واللت باسم ولصالح الشركة ولهم الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 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 ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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1657 - احمد صبحى عبدالحميد احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    52619   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-1999 برقم ايداع   509 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2016  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين للشريك الول احمد صبحى عبدالحميد احمد والشريك الثانى محمد 

عبدالحميد احمد سالم مجتمعين او منفردين ولهما الحق فى بيع وشراء اصول المملوكة باسم الشركه وكذلك لهما 

حق شراء وبيع  السيارات المملوكة باسم الشركة وكذلك حق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع 

على عقود  الشراء والقتراض والرهن للنفس وللغير والستدانه والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى كفالة الغير وقبول الكفالة من الغير 

ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتابتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر مجتمعين او 

منفردين .

1907 - محمد جمال محمد فتح ا السعودى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    85786   

وتم ايداعه بتاريخ    30-08-2015 برقم ايداع   24306 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2017  بــ :  

1908 - عل جمال محمد فتح ا السعودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85786   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2015 برقم ايداع   24306 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2017  بــ :  

1909 - جمال محمد فتح ا السعودي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    85786   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-08-2015 برقم ايداع   24306 تم التأشير فى تاريخ 30-04-2017  بــ :  

1910 - محمد عبدا حسن سلمه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105094   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2017 برقم ايداع   15671 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2017  بــ :  

1911 - حسام محمد زكى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    98641   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-11-2016 برقم ايداع   34536 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2017  بــ :  - تفويض السيد 

الستاذ / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التوقيع وابرام عقود كفالة الغير والرهن والقتراض باسم 

الشركة .

1658 - احمد دمرداش محمد علء الدين حسين بدراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91103   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-02-2016 برقم ايداع   6448 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2016  بــ :  - الموافقة على 

ان يكون حق التوقيع علي الشيكات وخطابات الضمان وكافة التعاملت البنكية امام كل من البنوك والغير بموجب 

توقيعين مجتمعين   احداهما من المجموعة ) أ ( ويمثلها : 1- احمد دمرداش محمد علء الدين حسين بدراوى 2- 

باسل اسماعيل عبد المجيد رمزي  والخر من المجموعة ) ب ( ويمثلها : 1- شذا محسن محمد مصطفى القاضي 

2- مروة عبد الحليم محمد أبو باشا  3-عمرو أسامة أحمد يوسف مالك  والموافقة على أن يكون حق التوقيع علي 

الشيكات وخطابات الضمان وكافة التعاملت البنكية امام كل من البنوك والغير فيما ل يجاوز 500 ألف جنيه )

خمسمائة ألف جنيه مصري ل غير ( بموجب توقيعين مجتمعين من السادة التى أسمائهم :1 - شذا محسن محمد 

مصطفى القاضي 2 -  مروة عبد الحليم محمد أبو باشا  3 - عمرو أسامة أحمد يوسف مالك  4 - أسامة إبراهيم 

على إبراهيم

1659 - دينا ابراهيم حسن ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    91204   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-02-2016 برقم ايداع   6734 تم التأشير فى تاريخ 29-02-2016  بــ :  

1660 - ابراهيم حسن ابراهيم عبد الجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91204   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2016 برقم ايداع   6734 تم التأشير فى تاريخ 29-02-2016  بــ :  

1661 - محمد ابراهيم حسن ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91204   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2016 برقم ايداع   6734 تم التأشير فى تاريخ 29-02-2016  بــ :  
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1662 - احمد حسنى محمد محمد شرف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91204   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2016 برقم ايداع   6734 تم التأشير فى تاريخ 29-02-2016  بــ :  كما وافق الحاضرون على ان 

يكون حق الدارة والتوقيع عن الشركة ولدى البنوك لكل من السيد الستاذ / أحمد حسنى محمد ) رئيس مجلس 

الدارة  (  مجتمعا مع أحد اعضاء مجلس الدارة توقيعان مجتمعان , وله حق التعامل بأسم 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 وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة  وضمن اغراضها  وكذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها والتعامل مع 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى التقديم على الراضى والتخصيص وسداد الرسوم واستصدار التراخيص واستلم 

محاضر التخصيص والتراخيص , وله 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 أوبالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ماذكر .   وكذلك فى التوقيع على عقود التسهيلت المصرفية الئتمانية , وعقود الرهن وجميع انواع 

المعاملت مع البنوك والمصارف والهيئات المالية وكذلك حق التوقيع على عقود تعديل الشركة , ولهم حق توكيل 

الغير فى ذلك كلة او بعضة .

1663 - محمود حسن ابراهيم عبدالجواد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    91204   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2016 برقم ايداع   6734 تم التأشير فى تاريخ 29-02-2016  بــ :  

1664 - هبه صلح الدين طه السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    91417   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2016 برقم ايداع   7606 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2016  بــ :  

1665 - محمود يسن محمود سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    91419   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-03-2016 برقم ايداع   7626 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2016  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة اخري مع بقاء الختصاصات كما هي بدون تعديل

1666 - عبد العزيز عبد ا محمد حسن المعمرى  مدير   المقيد برقم قيد    91548   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2016 برقم ايداع   8217 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2016  بــ :  

1667 -  احمد سالم سعيد سودين البلوشى  مدير   المقيد برقم قيد    91548   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2016 برقم ايداع   8217 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2016  بــ :  

1668 - محمد عبدالحكيم محمد الجبرونى  مدير   المقيد برقم قيد    91548   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2016 برقم ايداع   8217 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2016  بــ :  

1669 - ايمن خالد المحب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    91931   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2016 برقم ايداع   9626 تم التأشير فى تاريخ 23-03-2016  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة 

الحالى لمدة ثلث سنوات قادمة مع بقاء كافه الصلحيات السابقة دون تعديل .

1670 - احمد محمد رشدى خالد البوهى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15254   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2016 برقم ايداع   10070 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2016  بــ :  بدل  من السيد/ محمد عادل 

محمد كامل , ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية

1671 - محمد عبد العال سعد رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90205   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2016 برقم ايداع   10215 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2016  بــ :  

1672 - محمد رجاء عبد الرسول حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90205   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2016 برقم ايداع   10215 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2016  بــ :  

1673 - ايمانويل جان ماريوس سقراط سيجالس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90205   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-03-2016 برقم ايداع   10215 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2016  بــ :  استقالة

1674 - ياسر عبد الوهاب محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90205   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2016 برقم ايداع   10215 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2016  بــ :  
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1675 - كميل حبيب الياس سيور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92119   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2016 برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  

1676 - مصطفى امين مبارك محمد مبارك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92119   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2016 برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  

1677 - شريف عبد الرحمن محمود عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92119   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-03-2016 برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  بدل من السيد / محمد 

أحمد إبراهيم أحمد وفا نظرا لستقالته

1678 - محمد احمد ابراهيم احمد وفا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92119   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2016 برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  استقاله

1679 - عبد الرحمن احمد احمد

صادق السويدى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92119   وتم ايداعه بتاريخ    2016-03-29 

برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  

1681 - احمداحمد صادق السويدي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92119   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2016 برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  الموافقه على إعاده تشكيل 

مجلس الداره وتجديده لمده جديدة - مع الغاء كافه الصلحيات الممنوحه الى السيد / محمد أحمد ابراهيم أحمد وفا 

واعطائها الى السيد / شريف عبد الرحمن محمود عبد الرحمن مع البقاء على باقى صلحيات التوقيع الحاليه 

الوارده بالسجل التجارى

1682 - محمد عبد الغفار محمد السيد فلح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    92119   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2016 برقم ايداع   10523 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2016  بــ :  بدل من المهندس / أحمد أحمد 

صادق السويدى نظرا لستقالته كعضو مجلس إداره منتدب مع البقاء على صفته كرئيس مجلس الداره

1683 -  تامر محمد ممتاز احمد جاد  مدير   المقيد برقم قيد    92316   وتم ايداعه بتاريخ    2016-04-04 

برقم ايداع   11329 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2016  بــ :  استقالة

1684 - تميم احمد طلب محمد  مدير   المقيد برقم قيد    92316   وتم ايداعه بتاريخ    04-04-2016 برقم 

ايداع   11329 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2016  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محدودة

1685 - محمد حسين عاشور محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    92330   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-04-2016 برقم ايداع   11403 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2016  بــ :  ممثل عن شركة 

الكابلت الكهربائيه المصريه - منح رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق فى التوقيع على عقود الضمانات 

والرهن وكفالة الغير نيابة عن الشركة

1686 - احمد ربيع عبد الرازق عبد الحليم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    92512   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2016 برقم ايداع   12017 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2016  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤلية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد/ احمد ربيع عبد الرازق عبد الحليم وله 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 وفتح حسابات 

والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق كفالة الغير وله حق توكيل الغير في كل او بعض 

ما ذكر.
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1687 - عصام الدين احمد مصطفى مراد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92517   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2016 برقم ايداع   12022 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة 

الحالي - الموافقة علي منح الختصاصات التيه : للسيد/ عصام الدين أحمد مصطفي مراد رئيس مجلس الدارة 

الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام القضاء. وله أيضا  الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها 

والتوقيع عنها وتمثيلها أمام الغير وأمام جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والخاص بكافة أشكالهم وصورهم وكذلك له حق التوقيع على عقود شراء الصول العقارية والسيارات وذلك بإسم 

الشركة ولمصلحتها والتعامل مع جميع البنوك من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار 

خطابات الضمان و كافة الصور التعامل مع جميع البنوك بأسم الشركة وضمن أغراضها وأيضا  له الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع و تحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أوبالجل وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل أوبعض ماذكر وله أيضا  الحق فى إدارة الشركة 

والتوقيع نيابة عنها وتمثيلها أمام الغير وتعيين وعزل ونقل مستخدمى وموظفى الشركة وتحديد إختصاصاتهم 

الوظيفية ومتابعة وتقييم أعمالهم وإقرار صرف أجورهم وحوافزهم ومخصصاتهم المالية وإقرار ترقياتهم من 

عدمه وإعتماد أعمال الدعاية والعلن للشركة وله أيضا  حق التوقيع على عقود القتراض وعقود البيع البتدائية 

والنهائية والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات كل ذلك بإسم الشركة ولمصلحتها 

والتوقيع لدى الشهر العقارى على كل ما سبق ذكره وعقود البيع النهائية والتوقيع على عقود تأسيس الشركات. 

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

1688 - ابراهيم جمعه ابراهيم اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88984   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2015 برقم ايداع   36832 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  

1689 - محمد حسن حسن القل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88984   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2015 برقم ايداع   36832 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  ممثل عن شركة القاهرة 

للستثمار و التنمية العقارية

1690 - محمد السيد محمد سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88984   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2015 برقم ايداع   36832 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  

1691 - محمد  توفيق   مصطفى    خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    88984   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2015 برقم ايداع   36832 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  

Page 1114 of 1616 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

1692 - هشام عز الدين محمد هيكل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92627   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2016 برقم ايداع   12426 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2016  بــ :  -اعتماد صلحيات التوقيع نيابة 

عن الشركة وفقا  للتي:- ان تكون صلحية التوقيع نيابة عن الشركة في التعامل مع البنوك المختلفة واجراء 

عمليات )مرابحات ومشاركات ومضاربات وخلفه( وابرام كافة العقود المتعلقة بها والحصول علي القروض 

والتسهيلت المصرفية والقتراض من البنوك والتوقيع علي العقود المتعلقة بها وتوقيع عقود التأجير التمويلي 

وعقود التخصيم وتعديلتهما والمستندات الخاصة بهما وشراء وبيع العقارات واللت والمعدات والمنقولت 

والسيارات والمركبات نقل ,ملكي ,اتوبيسات, دراجات نارية, المعدات المملوكة للشركة لصالح النفس او الغير 

والتوقيع علي عقودهم امام الشهر العقاري وكافة الجهات والتوقيع علي عقود البيع استنادا  الي عقد تأجير تمويلي 

والتوقيع امام الشهر العقاري علي كافة المستندات والعقود التي تخص الشركة وتسجيلها وشهرها امام الشهر 

العقاري والتعامل مع هيئة المساحة والتعامل مع مصلحة الجمارك والتعامل مع الدارة العامة للمرور وجميع 

وحدات المرور في جمهورية مصر العربية بشان نقلل ملكية وتجديد تراخيص السيارات المملوكة للشركة 

واستخراج شهادات البيانات والمخالفات واستلم وتسليم اللوحات المعدنية الخاصة بها والتعامل مع هيئة الستثمار 

والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والتعامل مع الهيئة 

العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية 

والهيئة العامة للتنمية السياحية والتوقيع علي عقود تعديل الشركة امام الشهر العقاري وإصدار الصكوك والسندات 

والوراق المالية وبيع وشراء السهم باسم ولصالح الشركة وإصدار السهم باسم ولصالح الشركة والتصالح 

والقرار النكار والبراء وقبض الحقوق للسيد/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي منفردا  او بتوقيعين مجتمعين من 

كل  من السيد/ محمد فتحي عبد الحميد الصباغ – رئيس القطاع القانوني والسيد/ ولء الدين محمد عبد الحليم – 

رئيس القطاع المالي والسيدة/ رشا محمد عباس حجازي – رئيس قطاع مراقبة الئتمان والسيد/ هيثم فريد محمود 

علي بطران – رئيس قطاع التخصيم بالشركة   للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي )منفردا ( ابرام عقود مراقبي 

الحسابات والمستشارين القانونيين والمستشارين الماليين والمستشارين الضريبيين وكافة المستشارين وتعين وعزل 

الموظفين والمديرين المسئولين بالشركة وتحديد اختصاصاتهم وابرام عقود العمل , والتوقيع علي عقود الوكالة 

والغائها وكفالة الشركة للغير وإصدار وإلغاء التوكيلت- للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي منفردا  حق تفويض 

وتوكيل الغير في كل او بعض ما ذكرالمالي والسيدة/ رشا محمد عباس حجازي رئيس قطاع مراقبة الئتمان 

والسيد/ هيثم فريد -محمود علي بطران رئيس قطاع التخصيم بالشركة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي )منفردا ( 

ابرام عقود مراقب الحسابات والمستشارين القانونين والمستشارين المالين وفقا  للصلحيات والسياسات بالشركة 

وتعيين وعزل الموظفين والمديرين المسئولين بالشركة وتحديد اختصاصاتهم وابرام عقود العمل وفقا  لصلحيات 

والسياسات بالشركة والتوقيع علي عقود الوكالة والغاءها وكفالة الشركة للغير وإصدار وإلغاء التوكيلت للعضو 

المنتدب والرئيس التنفيذي منفردا  حق تفويض وتوكيل الغير في كل او بعد ما ذكر- التوقيع علي الشيكات 

والتحويلت والمستندات البنكية تقوم وفقا  لسلطات الصرف الموضحة ادناه -مجموعة )أ( السيد/ العضو المنتدب 

والرئيس التنفيذي -مجموعة )ب( السيد/ ولء الدين محمد عبد الحليم- رئيس القطاعي المالي والسيد/ محمد فتحي 

عبد الحميد الصباغ- رئيس القطاع القانوني والسيدة/ رشا محمد عباس حجازي- رئيس قطاع مراقبة الئتمان 

والسيد/ هيثم فريد محمود علي بطران- رئيس قطاع التخصيم- مجموعة )ج( السيد/ احمد عبد الرحمن عبد الحكم 

علي – المدير المالي التنفيذي والسيد/ وراد طايع سلمان إبراهيم- مساعد مدير عام الدارة القانونيةعلي ان تسري 

التوقيعات كما يلي:-التوقيع علي الشيكات او التحويلت البنكية او البريدية او طلبات التحويل او التعليمات البنكية 

حتي مبلغ 2000000جنيه مصري )اثنين مليون جنيه مصري( تكون بتوقيع من المجموعة)أ( او بتوقيعين 

مجتمعين من المجموعة )ب( و/ او المجموعة )ج( –وما يزيد عن مبلغ 2000000 يكون بتوقيع من مجموعة )أ( 

او توقيعين مجتمعين من المجموعة )ب(.-التحويلت البنكية والشيكات بين حسابات الشركة وطلب المصادفات 

وكذلك فتح الحسابات وغلقها وربط الودائع والتعامل معها وفتح حسابات التوفير بأي مبلغ, مبلغ يتم التوقيع عليها 

بتوقيع من المجموعة )أ(  او بتوقيعين مجتمعين من المجموعة )ب( و/ او المجموعة )ب( و/ او المجموعة )ج(-

شراء وبيع الوراق المالية الحكومية باي مبلغ, يتم التوقيع من المجموعة )أ( او بتوقيعين مجتمعين من المجموعة 

)ب( و/ او المجموعة )ج(-تشغيل خزائن اليداع الحديدية والخدمات المصرفية البنكية الخرى يتم التوقيع عليها 

بتوقيع من المجموعة )أ( او بتوقيعين مجتمعين من المجموعة )ب( و/ او المجموعة )ج(

1693 - عبد الرحمن على سيد محمود ابو طالب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    92768   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2016 برقم ايداع   12904 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2016  بــ :  
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1695 - رانيا عمر رمضان عمر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92834   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2016 برقم ايداع   13172 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2016  بــ :  يملك حق التوقيع على تعاملت 

الشركة وتعهداتها السيد / صدقي سالم علي اللقاني العضو المنتدب منفردا  وله الحق فى التعامل بإسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وحق شراء أصول الشركه والسيارات منفردا كما يكون له حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم   منفردا وحق التعاقدات مع الغير وكذلك التعاقدات المالية منفردا وله حق التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان و له حق القتراض وله حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل .. وكل ذلك بإسم الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر وللسيده / رانيا عمر رمضان عمر رئيس مجلس الدارة حق التعامل مع شركة تنمية الريف 

المصرى الجديد والتوقيع على العقود وتعديلها وذلك باسم الشركة ولصالحها و ضمن اغراضها ولها حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ولمجلس الداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين

1696 - شليل عرابي شليل عرابي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    92834   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2016 برقم ايداع   13172 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2016  بــ :  

1697 - احمد عطيه مصطفى قنديل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    92947   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2016 برقم ايداع   13555 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2016  بــ :  

1698 - رفعت محمود احمد ابو بكر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93014   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2016 برقم ايداع   13737 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2016  بــ :  - لرئيس مجلس الدارة حق 

التمثيل والتوقيع عن الشركة امام وزارة السياحه وهيئة التنمية السياحية والتامينات الجتماعيه و وزارة القوى 

العاملة وادارات المرور والضرائب والجمارك والهيئة العامة على الصادرات والواردات ومصلحة الحوال المدنيه 

وادارة العلمات التجارية و مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وادارة الشركة وتنفيذ سياستها الدارية وتسيير 

كافة امورها الدارية ومراقبه سير العمل وتمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه والمصالح 

والشركات والوزارات والمحافظات و وحدات الداره المحليه وكافة المرافق وغيرها وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة وله الحق فى توكيل المحاميين فى تمثيل الشركة امام كافة المحاكم على مختلف درجاتها وانواعها والقيام 

بكافة الجراءات القضائية بالمحاكم ومحاكم مجلس الدوله والتصالح والتنازل فى القضايا وكذلك كافة الجهات 

الخاصه بالتحكيم والتوقيع امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ولة حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر.  يكون للسيد / حسام سلمة جودة الشاعر - عضو مجلس الدارة - منفردا  - حق القتراض والرهن 

بكافة أنواعه و لصالح الشركه أو لصالح البنوك أو الغير وله في سبيل ذلك التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية 

وعقود الرهون بكافة أنواعها للعقارات والمنقولت وكافة المقومات المادية والمعنوية و لصالح الشركه أو البنوك 

أو الغير وتوكيل البنوك أو الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وله  حق التوقيع على عقود الرهن والقتراض من 

البنوك والمؤسسات المالية الداخلية والخارجية وفتح وغلق الحسابات المصرفية بكافة أنواعها والتعامل عليها 

وسحب وإيداع كافة المبالغ لدى البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات والتوقيع على السندات الذنية وغيرها 

من التصرفات المالية والتجارية وإصدار التوكيلت الموثقة بالرهون وكذلك التوقيع على اقرارات اوالتوقيع على 

عقود الشراء بكافة أنواعها من عقارات وسيارات وأراضي باسم الشركة أمام الشهر العقاري الغير وكافة الجهات 

وعمل التسهيلت المصرفية والتجارية والتوقيع على مستندات المديونية وحق التوقيع والتفاوض على أي عقد 

يتعلق بأية صفقة أو أي مستند يتعلق بأي حق بدون حد اقصى وله كافة السلطات للتوقيع عن الشركة أمام الشهر 

العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية والهيئة 

العامة للرقابة المالية وشركات تداول الوراق المالية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وشركات 

السمسرة وأمناء الحفظ  وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

1699 - محسن حامد محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    93014   وتم ايداعه بتاريخ    2016-04-27 

برقم ايداع   13737 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2016  بــ :  لفرع الشركة الكائن الفندق العائم المحروسه 

بمرسي بلوسكاى للفنادق العائمة بجوار كوبري البغدادي- القصر - بدل من السيد/ احمد محمود ابوالفضل 

عبدالنعيم

1700 - منى  مصطفى سعيد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    93211   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2016 برقم ايداع   14356 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2016  بــ :  
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1701 - محمد فريد  محمد  محمد  لشين  مدير   المقيد برقم قيد    93211   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2016 برقم ايداع   14356 تم التأشير فى تاريخ 04-05-2016  بــ :  شيباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محدودة- يمثل السيد / محمد فريد محمد محمد لشين  منفردا الشركة أمام القضاء و يمثل كل من السيد / 

محمد فريد محمد محمد لشين  والسيدة / مني مصطفي سعيد مصطفي  منفردين الشركة في علقتها  مع  الغير 

ولسيادتهم منفردين أوسع السلطات  في ذلك والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون 

او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وكذلك لهم الحق في التوقيع عن تعاملت الشركة وشراء  وبيع جميع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت والسهم  وجميع ممتلكات وأصول الشركة والمباني والسيارات ووسائل النقل 

والتوقيع علي عقود بيع وشراء الصول باسم الشركة ولمصلحتها وتسجيل السماء والعلمات التجارية  وإبرام 

وتنفيذ جميع العقود الصادرة وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع علي عقود المقاولت والمناقصات 

والنشاءات و اليجار والستئجار وجميع السندات الذنية والتجارية وإبرام الصفقات التجارية بالنقد والجل 

وفسخها ولهم الحق في البيع والشراء والقتراض والرهن  التجاري والعقاري وكافة اشكاله والشطب والبدل 

والمقايضة والهبة والقسمة والفرز وإشهار الرث وإنهاء الوقف علي كل ثابت ومنقول والشتراك في المؤسسات 

والشركات الخرى وتأسيس الشركات  بكافة أنواعها  وتعديلها والتوقيع علي عقود التأسيس والتعديل أمام الشهر 

العقاري ونقابة المحامين والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية  ولهم حق التوقيع 

عن الشركة في جميع التعاملت البنكية) البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري وشركات التمويل متناهي 

الصغر ومتوسطي ( وفتح وغلق الحسابات والسحب واليداع  بدون حدود مالية قصوي واصدار خطابات والتوقيع 

علي الشيكات وشهادات  خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وفتح العتمادات 

المستندية وابرام وتوقيع وتنفيذ جميع العقود الصادرة وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها والقتراض من 

الغير  والتوقيع علي عقود القروض والرهون التجارية والعقارية وكافة اشكالها والستدانة باسم الشركة 

ولمصلحتها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام وتنفيذ 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك التوقيع علي كافة 

المستندات والشيكات الخاصة بالشركة لدي البنوك والتوقيع علي عقود البيع والشراء باسم الشركة لكل ماهو ثابت 

ومنقول ولهم الحق في رهن أصول الشركة وتعيين وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد رواتبهم والتوقيع أمام 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق  والهيئة العامة للستثمار  والمناطق الحرة ومصلحة السجل التجاري والغرف 

التجارية ونقابة المحامين وقطاع العمال العام والقطاع الخاص والجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية 

والوزارات وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والوزارات والهيئات ووزارة الداخلية والدفاع والصحة والتربية 

والتعليم والتعليم العالي والنقل والطرق والهيئة الهندسية  وكافة الوزارات ومجلس الوزراء والقطاع العام والقطاع 

الخاص وقطاع العمال العام والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة 

التسجيل التجاري ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ومكافحة التهرب الضريبي 

ولجان الطعن ولجان فض المنازعات واللجان الداخلية والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية وهيئة التنمية الصناعية 

والغرف التجارية وغرف اتحاد الصناعات والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات  ومصلحة الجمارك 

وإدارة العلمات التجارية والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ووزارة الصحة ومدرياتها وإدارة المراكز 

الطبية وإدارة التراخيص  والتوقيع علي عقود المعاوضة  ولهم كافة الصلحيات في اتخاذ ما يراه مناسبا في تسيير 

أعمال الشركة  ولسيادتهم حق توكيل أو تفويض  الغير في ذلك كله أو بعضه .

1702 - احمد عطيه خضر عبدالقادر  مدير   المقيد برقم قيد    93285   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-08 

برقم ايداع   14578 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2016  بــ :  استقالة

1898 - روح ا احمد حسن هلل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    104874   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-04-2017 برقم ايداع   14924 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2017  بــ :  

1899 - وفاء صابر محمود محمد خليل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    104874   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2017 برقم ايداع   14924 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2017  بــ :  
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1900 - عمر محمد عوض بن لدن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    104966   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-04-2017 برقم ايداع   15528 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2017  بــ :  منح السيد 

المهندس/ عمر محمد عوض بن لدن رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق توكيل المحامين في القضايا 

وحق التوقيع نيابة عن الشركة في مباشرة إجراءات المصالحة في جميع الدعاوى القضائية والتوقيع على القرار 

بالصلح والتنازل والتخالص أمام مكاتب الشهر العقاري أو أمام المحامي العام أو النيابة العامة المختصة أو المحاكم 

في جميع الدعاوى القضائية وله حق توكيل الغير

1901 - حسام طه عبدالمعطى بدر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105005   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2017 برقم ايداع   15354 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2017  بــ :  

1902 - رشا يحي مصطفى عبد العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105005   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2017 برقم ايداع   15354 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2017  بــ :  

1703 - محمد حسان حسين المالكي  مدير   المقيد برقم قيد    93285   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-08 

برقم ايداع   14578 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2016  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة . 

يمثل المديرين الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين السيد/ 

محمد حسان حسين المالكي والسيد/ مسعد عشري محمد نقماش 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 وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول  الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها و الحق فى تعيين  وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم و حق القبض 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 .

1704 - مسعد عشرى محمد نقماش  مدير   المقيد برقم قيد    93285   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-08 

برقم ايداع   14578 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2016  بــ :  

1705 - احمد محمد  احمد الجزار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    86973   وتم ايداعه بتاريخ    

13-10-2015 برقم ايداع   28545 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس الداره لفتره 

جديده مدتها 3سنوات

1706 - محمد فوزى عبد المنعم عبدالحفيظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5093   وتم ايداعه بتاريخ    

29-02-2004 برقم ايداع   213 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2016  بــ :  

1707 - امجد محمد نبيل عبدالبديع سليمان

الصادى  مدير   المقيد برقم قيد    93989   وتم ايداعه بتاريخ    29-05-2016 برقم ايداع   17139 تم 

التأشير فى تاريخ 29-05-2016  بــ :  

1708 - محمد عبدالحليم محمد موسى  مدير   المقيد برقم قيد    93989   وتم ايداعه بتاريخ    2016-05-29 

برقم ايداع   17139 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2016  بــ :  

 - 1709

محمود ابوالمكارم محمد بدرالدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94166   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2016 برقم ايداع   17790 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2016  بــ :  

1710 - مصطفى سمير احمد على حمامه  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    94166   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-06-2016 برقم ايداع   17790 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2016  بــ :  
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1711 - رفيق مسعد ابراهيم تاوضروس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94166   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2016 برقم ايداع   17790 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2016  بــ :  - الموافقة على تجديد مدة 

عضوية مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات, وإعادة تشكيل مجلس الدارة - الموافقة على إعادة حقوق وصلحيات 

التوقيع عن الشركة كالتالي - لرئيس مجلس الدارة ) منفردا  ( الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم, وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وابرام كافة العقود والتفاقيات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , وحق الصلح والقرار والنكار والبراء, والتوقيع على 

عقود الشتراك في تأسيس الشركات والتصديق على شهادات الخبرة أمام الشهر العقاري . وله الحق في توكيل او 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . ويكون لي عضوين من أعضاء مجلس الدارة )مجتمعين( حق التوقيع 

أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال والقتراض 

والرهن بكافة اشكاله والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها.

1712 - فادى اسحق مختار فايق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94166   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2016 برقم ايداع   17790 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2016  بــ :  

1713 - وليد محمد احمد رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    94303   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-06 

برقم ايداع   18233 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2016  بــ :  

1714 - خالد محمد محمد السيد حسون  مدير   المقيد برقم قيد    94303   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2016 برقم ايداع   18233 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2016  بــ :  

1715 - محمود صلح محمود الحجار  مدير   المقيد برقم قيد    94303   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2016 برقم ايداع   18233 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2016  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

1716 - اسلم احمد رمضان عبدالمطلب  مدير   المقيد برقم قيد    94303   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2016 برقم ايداع   18233 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2016  بــ :  استقالة

1730 - محمد رجب محمد احمد الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94757   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2016 برقم ايداع   19976 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2016  بــ :  

1731 - محمد رجب محمد احمد الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94757   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2016 برقم ايداع   19976 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2016  بــ :  

1732 - محمد رجب محمد احمد الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94757   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2016 برقم ايداع   19976 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2016  بــ :  

1733 - محمد رجب محمد احمد الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94757   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2016 برقم ايداع   19976 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2016  بــ :  للفرعين

1734 - احمد محسن محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94857   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2016 برقم ايداع   20389 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2016  بــ :  بدل  من المرحوم / السيد محمد 

السيد احمد نظرا  لوفاته

1735 - السيد محمد السيد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94857   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2016 برقم ايداع   20389 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2016  بــ :  خروج للوفاه

1736 - فريد محروس عبد المجيد ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    94857   

وتم ايداعه بتاريخ    27-06-2016 برقم ايداع   20389 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2016  بــ :  

1737 - منى فؤاد عبد المجيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94857   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2016 برقم ايداع   20389 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2016  بــ :  
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1717 - احمد عبد الحميد مرسى السجينى  مدير   المقيد برقم قيد    94314   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2016 برقم ايداع   18285 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2016  بــ :  يمثل المديران السيد / احمد 

عبد الحميد مرسى السجينى والسيده / سارة احمد عبد الحميد السجينى الشركة فى علقاتها 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 لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  - وللمديرون  مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم - وللسيد / احمد عبد الحميد مرسى السجينى والسيده / سارة احمد عبد الحميد السجينى 

مجتمعين او منفردين :التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن رأس 

المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ـ وللسيد/ 

احمد عبد الحميد مرسى السجينى منفردا حق القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار خطابات 

الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وله الحق في التوقيع باسم الشركه علي عقود تأسيس الشركات التي 

تساهم فيها الشركه والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل 

اوتفويض الغير في كل او بعض ماذكر - وللسيد المدير/ محمد رضا محمد زكى عصر حق تعيين و عزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم فقط ول يحق له اى صلحية اخرى

1718 - ياسر احمد عبد الستار شاكر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    50581   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-02-2011 برقم ايداع   2999 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2016  بــ :  ** ممثل عن 

شركة اورانج داتا ش م م - إلغاء كافة سلطات التوقيع الواردة على السجل التجاري للشركة الخاصة بالسيد/ برونو 

ميتلينج والسيد/ أيمن أحمد عبد العزيز أحمد والسيد/ ناجي وليم عبدا جرجس.  وذلك مع إبقاء كافة سلطات 

التوقيع الخرى الواردة على السجل التجاري للشركة كما هي.

1719 - محمد عزت محمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    50581   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2011 برقم ايداع   2999 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2016  بــ :  ممثل  عن شركة لينك ايجيبت 

للتجارة والخدمات ش.م.م بدل  من السيد/ أنيس حمداني.

1738 - محسن محمد السيد بدوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    94857   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2016 برقم ايداع   20389 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2016  بــ :  منح صلحيات جديدة لمجلس 

الدارة وذلك علي النحو التالي : منح حق التوقيع للسيد / رئيس مجلس الدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والشهر العقاري والغرفة 

التجارية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التابعة له والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ولجانها وكذلك التوقيع علي عقود بيع وشراء سيارات الشركة امام 

الشهر العقاري المختص وانهاء كافة إجراءات التراخيص امام المرور المختص - ولسيادتهما الحق في التعامل 

امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس 

المال ولسيادتهما حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ماسبق بإسم الشركة ولمصلحتها

1739 - سلمى محمد احمد عمر العنتبلى  مدير   المقيد برقم قيد    94984   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2016 برقم ايداع   21016 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2016  بــ :  

1740 -  ايه ا محمد احمد عمر العنتبلى  مدير   المقيد برقم قيد    94984   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2016 برقم ايداع   21016 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2016  بــ :  استقالة

1780 - محمد اسيد السيد عطا النيال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    97431   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-09-2016 برقم ايداع   29778 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2016  بــ :  - تجديد الثقة 

فى مجلس الدارة وتجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات تبدأ من 8 / 3 / 2021م وتنتهى بتاريخ 27 / 3 / 

2024 م
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1781 - محمد عبيد مسلم علي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98208   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2016 برقم ايداع   32827 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2016  بــ :  الموافقة على تجديد الثقة فى 

مجلس الدارة

1782 - احمد سمير احمد شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98309   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   33226 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  استقالة

1783 - احمد محمود محمد عبد الغني شطا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98309   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   33226 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  استقالة

1963 - محمد هلل سلمة مرسى حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    70600   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2013 برقم ايداع   27967 تم التأشير فى تاريخ 03-07-2017  بــ :  مسئول وانتاج -- استقالة

1964 - معتز محمد عادل الرواس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107243   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2017 برقم ايداع   23588 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2017  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة

1965 - نرمين ناجح شاكر عبدالسيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107655   وتم ايداعه بتاريخ    

19-07-2017 برقم ايداع   25480 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2017  بــ :  ممثل عن                                            

شركه مصر للتامين بدل من السيد / محمد امام طه

1966 - شيماء صابر محمود محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107975   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2017 برقم ايداع   26456 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2017  بــ :  

1967 - عبد ا احمد محمد علم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107975   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2017 برقم ايداع   26456 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2017  بــ :  
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1720 - ياسر محمد ابراهيم ناجى  مدير   المقيد برقم قيد    94480   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-14 

برقم ايداع   19000 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2016  بــ :  استقالة السيد/ أحمد فاروق عبد المجيد الصباغ 

من منصبه كمفوض بالتوقيع عن الشركة )من غير المديرين( - يمثل المدير )أو المديرون ( 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.  ويمثل السيد/ ياسر محمد إبراهيم ناجي الشركة في 

علقتها مع الغير و له في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم.  وللسيد/ ياسر محمد إبراهيم ناجي منفردا   أو 

السيد/ أمجد السيد عبد الرازق الفيشاوي - مفوض بالتوقيع )من غير المديرين( مجتمعا  مع السيد/ محمد عادل 

عفيفي محمود سليمان )المدير المالي( الحق بالقيام بمايلي:    إجراء وإبرام كافة العقود والمعاملت والمشارطات 

والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركة بالنقد والجل والمتضمنة شروط التحكيم  وكذا تمثيل الشركة أمام القضاء 

العام و قضاء التحكيم بجميع درجاته داخل و خارج جمهورية مصر العربية.   تسجيل كافة الصول المادية 

والمعنوية والعقارات باسم الشركة وكذا ترخيص السيارات والمركبات المملوكة للشركة بكافة أنواعها وتجديد 

التراخيص أمام كافة جهات المرور المختصة.  الحق في تمثيل الشركة فيما يخص تأسيس الشركات في جمهورية 

مصر العربية والتوقيع نيابة عنها على كافة المستندات وأنظمة وعقد تأسيس تلك الشركة.   الحق في إصدار 

التوكيلت باسم الشركة ونيابة عنها متضمنا  على سبيل المثال ل الحصر تعيين وعزل جميع وكلء الشركة من 

المحامين والمحاسبين ومراقبي الحسابات ومستخلصي الجمارك ووكلء الشحن والتفريغ والنقل.  أما فيما يخص 

عقد القروض فيما يجاوز 20,000,000 جنيه مصري ) عشرون مليون جنيها مصريا( أو شراء أو مبادلة 

المحلت التجارية أو عقارات الشركة أو إنشاء أية رهون أو بيع أصول الشركة المادية والمعنوية فل يجوز ذلك 

إل بعد أخذ موافقة الجمعية العامة بالغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلثة أرباع رأس المال علي القل.  وللسيد/ 

ياسر محمد إبراهيم ناجي أو السيد/ أمجد السيد عبد الرازق الفيشاوي - مفوض بالتوقيع )من غير المديرين( 

مجتمعا  مع السيد/ محمد عادل عفيفي محمود سليمان )المدير المالي( الحق فيما يلي:  التوقيع أمام البنوك وفى فتح 

الحسابات والتعامل عليها باليداع والسحب دون حد أقصى,  حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية التجارية والشيكات والكمبيالت,  طلب الحصول على جميع أنواع التسهيلت 

والقروض البنكية واستخدامها متضمنة على سبيل المثال السحب على المكشوف والتسهيلت الئتمانية وعقد 

القروض )لقاء تقديم ضمانات أو دونها( وتوقيع كافة العقود والمستندات البنكية المرتبطة وذلك بغرض إصدار 

والحصول على خطابات الضمان البنكية وذلك كله في حدود 20,000,000 جنيه مصري )عشرون مليون جنيه 

مصري ل غير(.   توقيع وقبول وتظهير كافة أنواع السندات التجارية والذنية الكمبيالت وسداد المبالغ المستحقة 

على الشركة والمرتبطة بنطاق أعمالها وذلك بكافة وسائل الدفع ودون حد أقصى.   توقيع عقود التأمين وقبض 

المبالغ المستحقة للشركة وإيداعها في حساباتها لدى البنوك.  تظهير الشيكات والسندات والوراق التجارية الخرى 

القابلة للتداول من أجل إيداعها في حسابات الشركة لدى البنوك.  طلب فتح العتمادات المستندية وسحب واستلم 

كافة أنواع المستندات المرتبطة بذلك من البنوك وتوقيع وقبول السندات والمستندات المرتبطة بالعتمادات 

المستندية وطلب إصدار خطابات العتمادات من أجل سحب والفراج عن البضائع المرتبطة بهذه العتمادات 

المستندية.  إصدار الشيكات على حساب الشركة لدى البنوك وإجراء التحويلت والتعامل على حسابات الشركة 

البنكية بجميع الطرق المعتمدة بنكيا  كالسحب واليداع والتحويل وتسديد المبالغ نقدا وبأية وسيلة دفع أخرى.وللمدير 

)أو المديرين( والمفوضين بالتوقيع من غير المديرين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض الصلحيات 

الممنوحة لهم.

1721 - احمد عبد العظيم محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94580   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2016 برقم ايداع   19373 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2016  بــ :  

1722 - هانى احمد محمد حجاج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94580   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-19 

برقم ايداع   19373 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2016  بــ :  

1723 - منصور  صابر البدرى منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94580   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2016 برقم ايداع   19373 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2016  بــ :  

1724 - محمد احمد احمد عبد الرحيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94580   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2016 برقم ايداع   19373 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2016  بــ :  
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1725 - عبد السلم خليفة عبد السلم الحفناوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94580   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2016 برقم ايداع   19373 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2016  بــ :  

1726 - ميشيل بطرس عزيز جندى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94580   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2016 برقم ايداع   19373 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2016  بــ :  

1727 - نصرالدين حسن ادريس محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94580   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2016 برقم ايداع   19373 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2016  بــ :  

1728 - محمد علي كامل ابراهيم بدارى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    94712   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-06-2016 برقم ايداع   19862 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2016  بــ :  - تجديد مدة 

اعضاء مجلس الدارة لفترة جديدة مدتها 3 سنوات .

1729 - محمد رجب محمد احمد الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94757   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2016 برقم ايداع   19976 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2016  بــ :  

1741 - جيهان سعد سعيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    94984   وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2016 برقم 

ايداع   21016 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2016  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة - 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 احتفط به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمديرين مجتمعين او منفردين  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 - وللسيدة/ جيهان سعد سعيد محمد 

والسيدة/ سلمي  محمد احمد عمر العنتبلى مجتمعين او منفردين الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له 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 أو بالجل  وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر

1742 - فهد حسن محمد خليل عنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95217   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2016 برقم ايداع   21799 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2016  بــ :  

1743 - حسن محمد  خليل عنانى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95217   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2016 برقم ايداع   21799 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2016  بــ :  

1744 - عمرو حسن محمد خليل عنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95217   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2016 برقم ايداع   21799 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2016  بــ :  

1745 - طارق فؤاد سيد الشاذلى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    95217   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-07-2016 برقم ايداع   21799 تم التأشير فى تاريخ 17-07-2016  بــ :  

1746 - محمد عماد الدين محمد منير المهيري  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    30436   

وتم ايداعه بتاريخ    17-02-2008 برقم ايداع   3349 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2016  بــ :  اول: 

 connect Ads الموافقة على فتح وتشغيل الحسابات بجميع البنوك باسم شركة كونكت أدز للعلن والبرمجيات

ش.م .م - كما يشمل القرار التعامل على كافة المعاملت البنكية والتى تشمل المعاملت البنكية اللكترونية أو التى 

تتم عن طريق النترنت - ثانيا : تفويض الستاذ / خوان مانيويل رويز والستاذ/ أمجد فايق فهيم جرجس 

مجتمعين بالتى : تنفيذ كل المستندات المطلوبة لستخدام قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية دون حدود 

واتخاذ كل التصرفات الضرورية والتى من شأنها القدرة على التفويض وصلحية إعادة التفويض كما هو مطلوب 

لتأسيس مديرين ومستخدمين قنوات توصيل الخدمات البنكية اللكترونية دون اى حدود وتفويض الغير في كل او 

بعض من الصلحيات الممنوحة لهم بالنيابة عن الشركة ثالثا : تبقى باقى حقوق وصلحيات التوقيع الواردة على 

السجل التجارى كما هى دون تعديل
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1764 - محمد جلل الدين محمد رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83925   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2015 برقم ايداع   17085 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة انفنيتي سولر 

1 بي في

1765 - محمد المين اسماعيل لطفي منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83925   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-06-2015 برقم ايداع   17085 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة 

انفينتى انرجى هولدينج بى فى

1766 - حسن احمد ابراهيم محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96149   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2016 برقم ايداع   25218 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  استقالة

1767 - عمرو احمد عبد الفتاح عمار نصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96149   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2016 برقم ايداع   25218 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  

1768 - محمد احمد ابو زيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96149   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2016 برقم ايداع   25218 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  

1769 - هاله سليم عبده سليط  مدير   المقيد برقم قيد    94699   وتم ايداعه بتاريخ    22-06-2016 برقم 

ايداع   19807 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  استقالة

1770 - عادل عبد القادر حمزه عزام  مدير   المقيد برقم قيد    94699   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-22 

برقم ايداع   19807 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات  لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  للمدير 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 على الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن 

رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد 

كافة السندات الذنيه  والتجارية وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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1747 - ماسيا سو كوندو  Masayasu Kondo  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

95396   وتم ايداعه بتاريخ    21-07-2016 برقم ايداع   22524 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  

تجديد مدة أعضاء مجلس الدارة لتبدأ من 13/12/2022 وتنتهي في 12 / 12 / 2025 - تحديد صلحيات 

التوقيع الخاصة بمجلس الدارة لتصبح على النحو التي: - الغاء كافة صلحيات توقيع مجلس الدارة السابقة 

وتحديد صلحيات توقيع جديدة على النحو التالي: لمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين ووكلء مفوضين 

وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين - وللسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

الحق في التعامل بأسم الشركة والتوقيع أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

العام والقطاع الخاص بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة 

العامة للرقابة المالية ومكاتب وإدارات السجل التجاري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الهيئات والجهزة 

التابعة لها وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وكافة الدارات التابعة له وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 

وكافة الدارات التابعة لها والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وكافة الدارات 

والشركات التابعة لهما والتوقيع أمام الشهر العقاري والبنوك ووزارات التجارة والصناعة والمالية والستثمار 

والعدل وكافة المصالح التابعة لها والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسجل المستوردين والوكلء 

التجاريين والغرفة التجارية ونقابة المحامين ومصلحة الضرائب والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة 

واليداع والحفظ والقيد المركزي, و ادارات السجل التجاري والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وكافة 

الجهزة والدارات التابعة لها, وجميع الوزارات والهيئات والمصالح والدارات التابعة لهم - وللسيد رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب الحق في القيام بالتي: 1- فتح الحسابات باسم الشركة لدى البنوك وإدارة حسابات الشركة 

بما في ذلك السحب واليداع والتوقيع على كافة الوراق المتعلقة بذلك أمام البنوك 2- التوقيع على الشيكات فيما 

يتعلق بحسابات الشركة كتابة أو القيام بعمليات التحويل البنكي عن طريق الحوالت البنكية أو غيرها من الوسائل 

اللكترونية 3- سحب وقبول وتظهير ودفع الكمبيالت والسندات الذنية والشيكات وإصدار خطابات الضمان 

وأوامر الدفع أو تسليم الموال المستحقة للغير 4- الدخول في وإبرام والتفاوض والتوقيع على كافة العقود 

والصفقات والوراق والمستندات التي تتعلق بمعاملت الشركة 5- شراء واستئجار السلع والمنقولت أو أي شيء 

أخر يمكن اعتباره ضروريا أو مناسبا لحتياجات الشركة - وللسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق في 

توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل ما ذكر.

1748 - كايو كو مورى  Kayoko Mori  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95396   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2016 برقم ايداع   22524 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  

1749 - كازو ياتاكى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95396   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-21 

برقم ايداع   22524 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  استقالة

1750 - موتو شيجي توشيما  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95396   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2016 برقم ايداع   22524 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  

1751 - يوشيتاكا تاكاماتسو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    95396   وتم ايداعه بتاريخ    2016-07-21 

برقم ايداع   22524 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  استقالة

1752 - منى صابر عبد العزيز طنطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95406   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2016 برقم ايداع   22538 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  

1753 -  عل حسين حسين محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    95406   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-2016 برقم ايداع   22538 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  

1754 - على سعيد على عبد ا السعودى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    95406   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-07-2016 برقم ايداع   22538 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2016  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات

1755 - ساره احمد حلمى عبد الرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    95510   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2016 برقم ايداع   22944 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2016  بــ :  بدل من / محمد عبد الرزاق 

فنجيرو

1756 - محمد عبد الرزاق فنجيرو  mohammed Abderrazzak FENJIRO  مدير فرع   المقيد برقم 

قيد    95510   وتم ايداعه بتاريخ    26-07-2016 برقم ايداع   22944 تم التأشير فى تاريخ 2016-07-26  

بــ :  استقالة
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1757 - محمد الشحات ابراهيم عثمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    95808   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2016 برقم ايداع   24021 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2016  بــ :  استقالة - والغاء كافة 

الصلحيات وسلطات التوقيع الممنوحة له فى الشركة على ان تبقى كافة الصلحيات وسلطات التوقيع لرئيس 

مجلس الدارة فى الشركة والسجل التجارى كما هى .

1758 - ناير علوى جميل فؤاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83925   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2015 برقم ايداع   17085 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة انفنيتي سولر 

1 بي في

1759 - احمد تاج السر حامد مله Ahmed Taj - Assir Hamid Mulla  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم 

قيد    83925   وتم ايداعه بتاريخ    11-06-2015 برقم ايداع   17085 تم التأشير فى تاريخ 2016-08-15  

بــ :  ممثل عن شركة في أي اس سولر2 بي فى

1760 - شمس الدين احمد عادل عبد الغفار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83925   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2015 برقم ايداع   17085 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة انفنيتي سولر 

1 بي في   لمدة ثلث سنوات تبدأ من 28/6/2022 وتنتهي في 27/6/2025

 - 1761

منصور عادل عباس احمد منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83925   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2015 برقم ايداع   17085 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة انفنيتي سولر 

1 بي في

 - 1762

تيمور شريف فؤاد ابوالخير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83925   وتم ايداعه بتاريخ    

11-06-2015 برقم ايداع   17085 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة انفنيتي سولر 

1 بي في

1763 - محمد عبد الرحيم هاشم

شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83925   وتم ايداعه بتاريخ    11-06-2015 برقم ايداع   

17085 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة انفنيتي سولر 1 بي في

1771 - عمرو عادل الهلباوى محمد نجيب  مدير   المقيد برقم قيد    96487   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2016 برقم ايداع   26365 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامة . و لهم 

مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها  امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على الشيكات وحق القتراض 

والرهن وتجديد عقود الرهن وتقرير حق عينى وكافة صور التعامل  مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وحق الفراج عن راس المال  والتوقيع على عقود الشراء والبيع  والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على تلك العقود امام الشهر 

العقارى وتمثيل الشركة امام القضاء والمحاكم بكافة درجاتها وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل والتوقيع على عقود تعديل عقد الشركة امام الشهر العقارى بعد موافقة 

الجمعية  غير العادية على ذلك ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

1772 - خالد بشير العلمى  مدير عام   المقيد برقم قيد    96487   وتم ايداعه بتاريخ    24-08-2016 برقم 

ايداع   26365 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2016  بــ :  ممثل عن شركة ايه بى اى غروب ) م .د . م .س (

1773 - نيهال نبيل احمد امين السرجانى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    300110   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-1996 برقم ايداع   21621 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2016  بــ :  
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1774 - وائل علي عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    96718   وتم ايداعه بتاريخ    30-08-2016 برقم 

ايداع   27221 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2016  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو 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.  وللمدير وائل على عبد الفتاح منفردا الحق فى التعامل 

بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 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 او بالجل وحق التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك  بأسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .  

وللمدير أحمد محمد ابراهيم أبو زيد – ادارة العلقات العامة .

1775 - احمد محمد ابراهيم ابوزيد  مدير   المقيد برقم قيد    96718   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-30 

برقم ايداع   27221 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2016  بــ :  علقات عامة

1776 - احمد رجب رمضان حنفي إبراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96805   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2016 برقم ايداع   27537 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2016  بــ :  تجديد مجلس الدارة لمدة جديدة 

فوض المجلس السيد/ أحمد رجب رمضان حنفى ابراهيم  ) رئيس مجلس الدارة( والسيد / عمرو رجب رمضان 

حنفى )نائب رئيس مجلس الدارة ( منفردين او مجتمعين لهم  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 وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وحق الفراج عن رأسمال الشركة المودع بالبنك والتعامل وتمثيل الشركة أمام القضاء وحق التوقيع 

للبيع والشراء للراضى والوحدات السكنية والتجارية والدارية  وبيع وشراء العقارات وحق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة و لمصلحتها وكذلك حق 

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

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

1777 - عمرو رجب رمضان حنفى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96805   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2016 برقم ايداع   27537 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2016  بــ :  

1778 - ابراهيم رجب رمضان حنفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    96805   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2016 برقم ايداع   27537 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2016  بــ :  

1779 - مليكة احمد عبد الباسط حسنين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97012   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2016 برقم ايداع   28223 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2016  بــ :  
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1784 - احمد محمد نبيل عبدالفتاح العزوني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98309   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-10-2016 برقم ايداع   33226 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  واستقالتة من منصب 

نائب رئيس مجلس الدارة--تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح علي النحو التالي:يكون للسيد / رئيس مجلس 

الدارة منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وزارة الستثمار والتأمينات الجتماعية والشهر العقاري 

والسجل التجاري والغرفة التجارية ومصلحة الضرائب  وإدارة المرور والجمارك والتعامل الداري من تعيين 

موظفين وفصلهم والتعامل مع كافة الهيئات والمصالح الحكومية اللزمة لدارة الشركة وكذلك ابرام وتحديد 

وتجديد العقود والتعاقدات مع الشركات وكذلك حق التعامل والتوقيع امام كافة البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع علي الشيكات والسحب وحق المصادقة علي الحسابات المدينة والدئنة وفتح وغلق الحسابات وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وفك ودائع البنوك وعقد القروض.  

وكافة العمال المصرفية امام كافة البنوك داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتوقيع علي عقود التأسيس  

والتعامل مع كافة المصالح المصرية بالخارج وكذلك فتح فروع للشركة بالخارج  علي كافة مستويات التمثيل 

التجاري ومايرتبط بها امام كافة الوزرات والهيئات ويكون لرئيس مجلس الدارة منفردا  حق توكيل او تفويض 

الغير في كل اوبعض ماذكر

1785 - اسماعيل  محمد   حسين  ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98309   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   33226 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  

1786 - وليد محمود محمد عبد الغنى شطا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98309   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   33226 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  استقالة

1787 - كريم حسن احمد حبيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98309   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   33226 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  استقالة

1788 - عبدالحميد  بدوى بدوى عسل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4525   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-01-2000 برقم ايداع   147 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2016  بــ :  الموافقة بالجماع 

على التجديد لعضاء مجلس الدارة لثلث سنوات تنتهىفى 2023

1789 - ميروز شريف دوس عدلي دوس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    98788   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2016 برقم ايداع   35042 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2016  بــ :  

1790 - ندى احمد فريد زكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    98788   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-10 

برقم ايداع   35042 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2016  بــ :  

1791 - على علءالدين عبدالحميد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    98788   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2016 برقم ايداع   35042 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2016  بــ :  

1792 - اكرم طارق عبد الحميد عيسى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    98791   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2016 برقم ايداع   35060 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2016  بــ :  

1793 - طارق عبدالحميد عيسى احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98791   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2016 برقم ايداع   35060 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2016  بــ :  

1794 - محمد طارق عبد الحميد عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98791   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2016 برقم ايداع   35060 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2016  بــ :  
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1795 - ادهم ابراهيم السيد علي حسن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    98971   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-11-2016 برقم ايداع   35705 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2016  بــ :  تكون 

الصلحيات للسيد/ ادهم ابراهيم السيد علي )رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب( والسيد / ابراهيم السيد علي 

حسن )نائب رئيس مجلس الدارة( منفردين او مجتمعين في حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات لمجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة 

مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ولهم الحق في التعامل 

بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ويمثل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الشركة منفردا امام القضاء وله 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

1796 - ناديه عبد اللطيف عبد الرحمن حموده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98971   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-11-2016 برقم ايداع   35705 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2016  بــ :  

1797 - الء ابراهيم السيد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98971   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2016 برقم ايداع   35705 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2016  بــ :  

1798 - ابراهيم السيد على حسن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    98971   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2016 برقم ايداع   35705 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2016  بــ :  

1805 - دميتري اليغوفيتش كالوجين  Dmitrii Kalugin  نائب المدير   المقيد برقم قيد    99287   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-11-2016 برقم ايداع   36834 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2016  بــ :  لفرع الشركة 

- استقالة

1806 - على محمود ابراهيم العياط  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    83999   وتم ايداعه بتاريخ    

15-06-2015 برقم ايداع   17333 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

1807 - عمرو رشدى خضر سويلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99540   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2016 برقم ايداع   37702 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2016  بــ :  الحتفاظ بباقي التشكيل كما هو 

- الموافقة علي تجديد فترة جديدة للمجلس الحالي - مع احتفاظ كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب بنفس 

الصلحيات

1808 - نجوى فوزى ابراهيم عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99540   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2016 برقم ايداع   37702 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2016  بــ :  استقالة

1809 - محمد عبد الحميد صاوى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99540   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2016 برقم ايداع   37702 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2016  بــ :  
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1799 - ياسر محمد ابراهيم ناجى  مدير   المقيد برقم قيد    98973   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-15 

برقم ايداع   35707 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2016  بــ :  إستقالة السيد/ أحمدفاروق عبد المجيد الصباغ 

من منصبه كمفوض بالتوقيع عن الشركة )من غير المديرين( - يمثل المدير )أو المديرون ( 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.  ويمثل السيد/ ياسر محمد إبراهيم ناجي الشركة في 

علقتها مع الغير و له في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم.  وللسيد/ ياسر محمد إبراهيم ناجي منفردا   أو 

السيد/ أمجد السيد عبد الرازق الفيشاوي - مفوض بالتوقيع )من غير المديرين( مجتمعا  مع السيد/ محمد عادل 

عفيفي محمود سليمان )المدير المالي( الحق بالقيام بمايلي:  - إجراء وإبرام كافة العقود والمعاملت والمشارطات 

والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركة بالنقد والجل والمتضمنة شروط التحكيم  وكذا تمثيل الشركة أمام القضاء 

العام و قضاء التحكيم بجميع درجاته داخل و خارج جمهورية مصر العربية.  - تسجيل كافة الصول المادية 

والمعنوية والعقارات باسم الشركة وكذا ترخيص السيارات والمركبات المملوكة للشركة بكافة أنواعها وتجديد 

التراخيص أمام كافة جهات المرور المختصة.  - الحق في تمثيل الشركة فيما يخص تأسيس الشركات في 

جمهورية مصر العربية والتوقيع نيابة عنها على كافة المستندات وأنظمة وعقد تأسيس تلك الشركة.  - الحق في 

إصدار التوكيلت باسم الشركة ونيابة عنها متضمنا  على سبيل المثال ل الحصر تعيين وعزل جميع وكلء الشركة 

من المحامين والمحاسبين ومراقبي الحسابات ومستخلصي الجمارك ووكلء الشحن والتفريغ والنقل.  أما فيما 

يخص عقد القروض فيما يجاوز 20,000,000 جنيه مصري ) عشرون مليون جنيها مصريا( أو شراء أو مبادلة 

المحلت التجارية أو عقارات الشركة أو إنشاء أية رهون أو بيع أصول الشركة المادية والمعنوية فل يجوز ذلك 

إل بعد أخذ موافقة الجمعية العامة بالغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلثة أرباع رأس المال علي القل.  وللسيد/ 

ياسر محمد إبراهيم ناجي أو السيد/ أمجد السيد عبد الرازق الفيشاوي - مفوض بالتوقيع )من غير المديرين( 

التوقيع أمام البنوك وفى فتح  مجتمعا  مع السيد/ محمد عادل عفيفي محمود سليمان )المدير المالي( الحق فيما يلي:  -

حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل  الحسابات والتعامل عليها باليداع والسحب دون حد أقصى,  -

طلب الحصول على جميع أنواع التسهيلت  وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية والشيكات والكمبيالت,  -

والقروض البنكية واستخدامها متضمنة على سبيل المثال السحب على المكشوف والتسهيلت الئتمانية وعقد 

القروض )لقاء تقديم ضمانات أو دونها( وتوقيع كافة العقود والمستندات البنكية المرتبطة وذلك بغرض إصدار 

والحصول على خطابات الضمان البنكية وذلك كله في حدود 20,000,000 جنيه مصري )عشرون مليون جنيه 

توقيع وقبول وتظهير كافة أنواع السندات التجارية والذنية الكمبيالت وسداد المبالغ المستحقة  مصري ل غير(.  -

على الشركة والمرتبطة بنطاق أعمالها وذلك بكافة وسائل الدفع ودون حد أقصى.  - توقيع عقود التأمين وقبض 

المبالغ المستحقة للشركة وإيداعها في حساباتها لدى البنوك.  - تظهير الشيكات والسندات والوراق التجارية 

الخرى القابلة للتداول من أجل إيداعها في حسابات الشركة لدى البنوك  - طلب فتح العتمادات المستندية وسحب 

واستلم كافة أنواع المستندات المرتبطة بذلك من البنوك وتوقيع وقبول السندات والمستندات المرتبطة بالعتمادات 

المستندية وطلب إصدار خطابات العتمادات من أجل سحب والفراج عن البضائع المرتبطة بهذه العتمادات 

المستندية.  - إصدار الشيكات على حساب الشركة لدى البنوك وإجراء التحويلت والتعامل على حسابات الشركة 

البنكية بجميع الطرق المعتمدة بنكيا  كالسحب واليداع والتحويل وتسديد المبالغ نقدا وبأية وسيلة دفع أخرى  - 

وللمدير )أو المديرين( والمفوضين بالتوقيع من غير المديرين الحق في تفويض الغير في كل أو بعض الصلحيات 

الممنوحة لهم.

1800 - ساميه محمد ابراهيم حيده  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50756   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2011 برقم ايداع   3786 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2016  بــ :  استقالة

1801 - يوسف غالى يوسف  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    50756   وتم ايداعه بتاريخ    2011-03-06 

برقم ايداع   3786 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2016  بــ :  

1802 - محمد عبد الجليل سليمان شلبي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    99178   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-11-2016 برقم ايداع   36429 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2016  بــ :  تجديد تعيين 

مجلس ادارة الشركة لمده ثلث سنوات قادمة بنفس التشكيل والختصاصات
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1803 - اوليغ ياكوفليف  مدير   المقيد برقم قيد    99287   وتم ايداعه بتاريخ    23-11-2016 برقم ايداع   

36834 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2016  بــ :  لفرع الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" فى 

جمهورية مصر العربية وذلك بدءا  من 06 سبتمبر 2022 بدل  من السيد مدير الفرع الحالي وبذلك القرار يحق 

للسيد/ اوليغ ياكوفليف القيام بكافة الصلحيات والسلطات اللزمة لتنظيم وإدارة ومراقبة فرع الشركة المساهمة "

أتوم ستروى إكسبورت" فى جمهورية مصر العربية, على سبيل المثال ل الحصر, توقيع كافة المستندات فى كل 

الجهات المعنية والمنظمات داخل جمهورية مصر العربية, بما فى ذلك المستندات التى يمكن طلبها و/أو التي 

تستخدم فيما يخص أعمال فرع الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" فى جمهورية مصر العربية. ولدى 

مدير الفرع السيد/ أوليغ ياكوفليف الحق فى تمثيل مصالح الشركة "أتوم ستروى إكسبورت" وفرع الشركة 

الموجود فى جمهورية مصر العربية أمام كافة الهيئات الحكومية والمنظمات التجارية وغير التجارية في أراضي 

جمهورية مصر العربية.    ضمن الصلحيات التي تحددها اللئحة الخاصة بفرع الشركة المساهمة "أتوم ستروى 

إكسبورت" فى جمهورية مصر العربية ايضا  يشمنح السيد/ أوليغ ياكوفليف  مدير فرع الشركة المساهمة "أتوم 

ستروى إكسبورت" الحق في القيام بكافة العمال اللزمة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية "الضبعة" في 

جمهورية مصر العربية )المشار إليه فيما يلي _ المشروع(, وكذلك الحق في القيام بالعمل المتواصل الخاص بفرع 

الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" على أراضي جمهورية مصر العربية, في إطار تنفيذ مشروع إنشاء 

محطة الطاقة النووية "الضبعة" في جمهورية مصر العربية )المشار إليه فيما يلي _ المشروع( يشمنح السيد/ أوليغ 

ياكوفليف القائم بأعمال مدير فرع الشركة المساهمة "أتوم ستروى أكسبورت" الصلحيات التالية:   تمثيل مصالح 

الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" أمام السلطات الحكومية في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بتنفيذ 

المشروع, بما في ذلك أمام الهيئات التنفيذية الحكومية فيما يخص إشراف الدولة وذلك فيما يخص النشطة 

المعمولة بها, الجمارك, ومصلحة الضرائب والتراخيص, والشهر العقاري, والهيئات الدارة المحلية )البلديات(, 

وغيرهم من المنظمات الحكومية في جمهورية مصر العربية, وأيضا أمام صناديق الدولة الخارجة عن الميزانية, 

والمنظمات التجارية وغير التجارية الجنبية والروسية, وله الحق أيضا  التعامل مع أي مسؤول فيما يخص 

التفاوض والمراسلت, وكذلك توقيع البروتوكولت والخطابات باسم الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" 

وفي إطار تنفيذ أنشطة فرع الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" في جمهورية مصر العربية , القيام بكافة 

الصفقات والتعاملت باسم الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" ووفق ا لما هو منصوص عليه في التشريعات 

الحالية, وكذلك فيما يخص التعاملت مع غير مواطني روسيا التحادية, والتوقيع على العقود والتفاقيات 

والتفاقيات التكميلية والتفاقيات السرية, مخول أيضا  بالتوقيع وإرسال واستلم الموافقات والعروض, إعلن 

رفضه لتنفيذ العقود والمعاملت الخرى, التوقيع على بروتوكولت مفاوضات ما قبل التعاقد, والوثائق الخرى 

المتعلقة بالصلحيات المذكورة أعله, وكذلك تنفيذ جميع الجراءات اللزمة على أراضي روسيا التحادية وخارج 

حدودها , التوقيع نيابة عن الشركة المساهمة "آتوم استروي اكسبورت" المستندات المتعلقة بتنفيذ التفاقيات )

العقود(, بما في ذلك, على سبيل المثال ل الحصر: أي شهادات, شهادات بتكلفة العمل المنجز, اتفاقيات / إخطارات 

بشأن التنازل عن حقوق المطالبة, شهادات تسوية الحسابات المتبادلة, شهادات تنفيذ الشراف على التثبيت, 

والشراف على التكليف, وطلبات الدفع, والمستندات المصرفية )أمر الدفع, وطلب الدفع, وخطاب العتماد, وأمر 

التحصيل, والشيك( , شهادات تحقيق الحداث الرئيسية, وثائق الشحن, الوثائق الفنية )برامج العمل, جداول العمل, 

برامج الختبار, التقارير المرحلية(, شهادات التكليف بالصول الثابتة, الصول غير الملموسة, البرمجيات, أعمال 

شطب الصول الثابتة , والصول غير الملموسة, قوائم الجرد, البرامج, أعمال التثبيت والتخلص من المكونات 

وقطع الغيار وشهادات تحديث الصول الثابتة وأعمال شطب نفقات الضيافة والفواتير الولية )الفواتير( 

والمستندات الخرى المطلوبة للوفاء بالتزامات الشركة المساهمة "آتوم استروي اكسبورت"؛ بالضافة إلى الفواتير 

وشهادات العمال المنجزة / الخدمات المقدمة والمستندات النقدية ؛ فواتير الدفع الصادرة عن الشركة المساهمة "

 )TORG-12( آتوم استروي اكسبورت", وشهادات القبول لنقل الملكية, ووثائق التحويل الشاملة, وسندات الشحن

لشراء السلع والمواد, وسندات الشحن)TORG-12( لنقل البضائع والمواد والمستندات الخرى ضروري لتوريد 

المعدات وأداء العمل وتقديم الخدمات والمحاسبة وإعداد التقارير الضريبية, وجميع أنواع مستندات المحاسبة 

الولية.  التوقيع نيابة عن الشركة المساهمة "آتوم استروي اكسبورت" على الوثائق التالية المتعلقة بالوفاء 

بالتزامات الشركة المساهمة "آتوم استروي اكسبورت" بموجب عقد تصميم وتوريد وبناء محطة الطاقة النووية 

بالضبعة, مصر )EPC-Contract( بتاريخ 31 ديسمبر 2016 بين هيئة محطات الطاقة النووية في جمهورية 

مصر العربية )Nuclear Power Plants Authority, العميل( والشركة المساهمة "آتوم استروي 
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اكسبورت" )المقاول( )المشار إليها فيما يلي باسم عقد EPC( )ويرد أسماؤهم بموجب عقد EPC(:  شهادات 

القبول, بما في ذلك شهادات قبول أعمال البناء / التثبيت, وشهادات أداء أعمال البناء والتركيب, وشهادات قبول 

EPC المعدات لبناء المشروع )المشار إليها فيما يلي باسم المعدات( أو شهادة أداء العمل الخرى المحددة في عقد

, وإشعارات التسليم, وشهادات المتثال, شهادات قبول المعدات في مرحلة وسيطة من التصنيع, تقارير اختبار 

المعدات , شهادات التفتيش عند التصدير من المصنع, شهادات التفتيش عند قبول المعدات في موقع البناء, سندات 

الشحن الجوي, بوالص الشحن, بوالص الشحن للسكك الحديدية, شهادات منشأ المعدات وغيرها من الوثائق 

المماثلة, شهادات قبول التكليف, شهادات النتهاء من الختبارات, شهادات القبول الولي لمحطة الطاقة النووية في 

إطار المشروع, شهادات القبول النهائي لمحطة الطاقة النووية وفق ا للمشروع, شهادات النتهاء من مرحلة 

التدريب, شهادات النتهاء من حدث التسوية الول, شهادات تنفيذ حدث التسوية, شهادات على تحقيق الحداث 

الرئيسية, وغيرها من الوثائق المماثلة, وخطط المتعلقة بإزالة النتهاكات, والوثائق الخاصة بالمقاول: نتائج 

الحسابات, والتصميمات, وجميع أدلة التشغيل وإجراءات الطوارئ, والنماذج, والوثائق التنفيذية وأي وثائق فنية 

أخرى )بما في ذلك الوثائق الفنية( التي يقدمها المقاول بموجب عقد EPC, مسودات العمل, تقرير اختبار السلمة 

الولي لوحدة محطة الطاقة النووية, تقرير اختبار السلمة النهائي لوحدة محطة الطاقة النووية, شهادة إتمام اختبار 

السلمة لوحدة محطة الطاقة النووية, الوثائق اللزمة للترخيص, إصدار الترخيص, جداول الحسابات, تقارير سير 

العمل, تقارير سير العمل في محطة الطاقة النووية المرجعية,  تقارير مشروع المقاول )تقارير سير العمل 

الشهرية, التقارير التجارية ربع السنوية , تقارير السلمة, تقارير سير العمل, تقارير النتاج والشحن, السجلت, 

التقارير النهائية للعقد, تقارير المشاريع الخرى(, خطط التأمين على المشاريع, وجداول العقود, والجداول الزمنية 

للعقود, وجداول المشروع )الجدول الساسي, والجدول الزمني العام, والجدول العام المتكامل, والجداول الزمنية 

التفصيلية, والجداول الزمنية عالية التفاصيل وجداول المشروعات الخرى(, شهادات القبول الولي, وقوائم 

العيوب, اخطارات النية لزالة العيوب, وأخطارات عدم إزالة العيب, والتفتيش, وخطط العمل لزالة النتهاك, 

واتفاقيات المتعلقة بالجراءات الفنية, والرشادات الخاصة بالصيانة والتشغيل, وكذلك الحصول على نسخة/ نسخ 

من المقاول من هذه الوثائق , تنفيذ جميع الجراءات القانونية والفعلية المتعلقة بتوقيع وثيقة / وثائق القبول - نقل 

الموقع / موقع البناء من العميل إلى الشركة المساهمة "أتوم ستروي إكسبورت" )المحاضر والشهادات والبيانات 

والبروتوكولت وغيرها من الوثائق المماثلة( وفق ا لعقد EPC )يشار إليها فيما يلي باسم وثيقة / وثائق القبول - 

نقل الموقع / موقع البناء(, التوقيع نيابة عن الشركة المساهمة "أتوم ستروي إكسبورت" على وثيقة / وثائق القبول 

ونقل الموقع / موقع البناء واستلم الشركة المساهمة "أتوم ستروي إكسبورت" نسخة / نسخ من وثيقة / وثائق 

القبول الخاصة بالموقع / موقع البناء, وله حق فتح وإغلق الحسابات في البنوك والمصارف والمؤسسات الئتمانية 

الخرى في جمهورية مصر العربية )المشار إليها فيما يلي ب مصر(, وإبرام وتعديل واستكمال العقود الخاصة 

بالحساب المصرفي, وتوقيع جميع الوثائق اللزمة, وتنفيذ جميع الجراءات الرسمية اللزمة لتنفيذ هذا المر, 

استلم الموال المتعلقة بالجور والمدفوعات الخرى في حدود الميزانية المعتمدة من قبل الشركة المساهمة "أتوم 

ستروي إكسبورت" , التصرف في الموال المودعة في حسابات مع البنوك وغيرها من المؤسسات الئتمانية 

وهيئات الخزانة في مصر, المفتوحة لنشطة الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت", لفرع الشركة المساهمة 

"أتوم ستروى إكسبورت في مصر, إعداد وتوقيع الوثائق المالية اللزمة والوثائق اللزمة المتعلقة بالمحاسبة, 

وتقديم التقارير )بما في ذلك مستندات المحاسبة الولية(, وتقديم التقارير الضريبية, والحصائية وغيرها من 

التقارير الخرى, وتوقيعها وتقديمها إلى الهيئات المعتمدة في مصر, والتقارير والمعلومات اللزمة نيابة عن 

الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" , التصديق بتوقيعك على وثائق الشركة المساهمة "أتوم ستروى 

إكسبورت", وكذلك النسخ اللزمة لتقديمها إلى الهيئات الحكومية والبلدية, والمنظمات, وموظفي الشركة المساهمة 

"أتوم ستروى إكسبورت", وموظفي فرع الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" في مصر؛ للتصديق على 

نسخ أي وثائق من الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" , أن يكون ممثل  في مكاتب التوثيق, ومكاتب 

التوثيق في مصر بشأن قضايا التنفيذية المكتملة المتعلقة بتحصيل المبالغ النقدية )الديون(, بما في ذلك من أجل 

تلبية المتطلبات التي ل جدال فيها المنصوص عليها في القانون المصري, وإيداع المبالغ النقدية المحصلة )ديون( 

في حسابات فرع الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت الذي افتتحت في مصر. التي من أجلها يشمنح الحق في 

تقديم وتوقيع طلبات لجنة الوامر التنفيذية. لتقديم الشهادات والحسابات والمحاضر وغيرها من الوثائق اللزمة, 

للدلء بشهادة دقة نسخ الوثائق اللزمة للجنة الوامر التنفيذية, وللتوقيع على الوثائق اللزمة, ولجراء تغييرات 

على الوامر التنفيذية, ولتلقي الوامر التنفيذية, ولتلقي قرارات بشأن رفض إصدار اوامر تنفيذية, لدفع رسوم 
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الموثق بالمكتب, وتنفيذ اي اجراءات اخرى متعلقة بهذا المر.   التوقيع )بما في ذلك عن طريق التوقيع 

اللكتروني( على طلبات الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" , للمشاركة في الجراءات والمستندات 

التنافسية المدرجة في الطلبات المحددة, ووثائق المشاركة في المناقصة, التوقيع بشكل مبدأي عروض مناقصات 

لشركة مساهمة "أتوم ستروي إكسبورت", وغيرها من المعلومات الواردة فيها, والتصديق على نسخ عروض 

مناقصات للشركة المساهمة "أتوم ستروي إكسبورت" وتسليم عروض مناقصات لشركة مساهمة "أتوم ستروي 

إكسبورت" , تمثيل مصالح الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت" في أي إجراءات شراء )المشتريات العامة 

للتحاد الروسي ومصر , والمناقصات التعاقدية (: بما في ذلك المناقصات والمزايدات, ومزادات الصرف, 

وطلبات عروض السعار, وطلبات العروض )مقترحات السعار(, والمفاوضات التنافسية, والتخفيضات, 

وإجراءات الشراء غير التنافسية, وإجراءات الشراء أحادية المصدر وأنواع أخرى من المشتريات )المشتريات 

العامة, والمناقصات التعاقدية(, مع جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون للمشاركة في إجراءات الشراء, بما 

في ذلك الحق في للمشاركة نيابة عن الشركة المساهمة أتوم ستروي إكسبورت في جميع أشكال وأساليب إجراءات 

الشراء )المشتريات العامة من روسيا التحادية ومصر, والعطاءات التعاقدية, والمناقصات(, مع الحق في التوقيع 

وتقديم جميع الوثائق اللزمة للمشاركة في إجراءات الشراء المذكورة أعله )العطاءات التعاقدية والمناقصات(, بما 

في ذلك التوقيع على طلبات المشاركة في إجراءات الشراء والوثائق المدرجة في طلبات المشاركة في إجراءات 

الشراء المذكورة أعله )بما في ذلك استخدام التوقيع اللكتروني(, التوقيع على المستندات الخرى وتقديمها 

واستلمها سواء )رسائل, طلبات, ردود على طلبات, مستندات إضافية, تقارير, شهادات, إلخ( تتعلق بمشاركة 

الشركة المساهمة أتوم ستروي إكسبورت في إجراءات الشراء )المشتريات العامة, العطاءات, المناقصات(؛  

المشاركة في المفاوضات السابقة للعقد مع الحق في توقيع البروتوكولت وجميع الوثائق الضرورية الخرى التي 

تم وضعها في سياق المفاوضات السابقة للعقد ونتائجها؛ القيام بجميع الجراءات الخرى اللزمة المتعلقة 

بالصلحيات المذكورة أعله, مع الحق في تقديم واستلم أي مستندات ضرورية لتنفيذ التعليمات المحددة في هذا 

التوكيل الرسمي, والتوقيع عليها, وكذلك تنفيذ جميع الجراءات الخرى اللزمة.  4. كما يحق لمدير الفرع السيد/ 

أوليغ ياكوفليف التعامل مع البنوك ومؤسسات الئتمان الخرى, بما في ذلك, على سبيل المثال ل الحصر, تنفيذ 

إجراءات الفتح والغلق للحسابات المصرفية والحسابات الخرى, والدفع, والتحويل, واليداع, والسحب, وأي 

تصرف آخر في الموال, بما في ذلك استلم كشوفات/ كشوف الحسابات.

1804 - اناتولي كوفتونوف  مدير   المقيد برقم قيد    99287   وتم ايداعه بتاريخ    23-11-2016 برقم ايداع   

36834 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2016  بــ :  عام الفرع - استقالة

1811 - راشد احمد انور حسانين  مدير   المقيد برقم قيد    99561   وتم ايداعه بتاريخ    30-11-2016 برقم 

ايداع   37761 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2016  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير محدده - يمثل المدير 

السيد / راشد احمد انور حسانين الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه - 

وله منفردا الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصالح من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع للصول والممتلكات العقارية والراضى والسيارات باسم ولصالح الشركة وله حق في 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقض او بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

1812 - احمد انور حسانين مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    99561   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-30 

برقم ايداع   37761 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2016  بــ :  استقالة

1813 - مصطفي احمد عبد العزيز حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99607   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2016 برقم ايداع   38930 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2016  بــ :  

1814 - راجى محمود محمود حسن  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    99607   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-12-2016 برقم ايداع   38930 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2016  بــ :  
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1815 - محمد محمود احمد عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99607   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2016 برقم ايداع   38930 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2016  بــ :  

1816 - هيثم  محمد مرسى يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99607   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2016 برقم ايداع   38930 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2016  بــ :  

1817 - عبد الهادى عبدالرحمن حمصى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94663   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2016 برقم ايداع   19717 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2016  بــ :  

1818 - لمياء  عزت  محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    94663   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2016 برقم ايداع   19717 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2016  بــ :  

1819 - محمد حسين  حسن السقعان  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    99694   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-12-2016 برقم ايداع   39194 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2016  بــ :  استقالة

1820 -  احمد محمد محمد عبد الرازق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99694   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2016 برقم ايداع   39194 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2016  بــ :  - تجديد عضوية مجلس الدارة 

للشركة امدة ثلثة سنوات قادمة .

1821 - شريف محمد عباس الغريني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99717   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2016 برقم ايداع   39221 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

1822 - ايمن صلح الدين محمود الغمراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99717   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-12-2016 برقم ايداع   39221 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  

1823 - خالد على محمد رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99717   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2016 برقم ايداع   39221 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2016  بــ :  

1824 - ماجد عبدالواسع هائل  مدير   المقيد برقم قيد    100305   وتم ايداعه بتاريخ    25-12-2016 برقم 

ايداع   41533 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2016  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير السيد / محمد عبدالجليل شاهر داؤد منفرا  الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وامام هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ومكتب حماية حقوق الملكية الفكرية 

والهيئة العامة للتامينات الجتماعية وشركات  التصالت والنترنت وادارة العلمات التجارية  ومصلحة 

الضرائب المصرية, وكذلك التوقيع علي عقود العمل الخاصة بالعاملين بالشركة وعقود التفاق الخاصة بمقدمي 

الخدمات لعملء الشركة ولهم الحق في تعيين وعزل  مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية  ولهم حق ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر .   وللمديرين  السيد / ماجد عبدالواسع هائل سعيد والسيد / طارق عبدالواسع هائل سعيد منفردين أو 

مجتمعين مع ايا  من السيد / محمد عبدالجليل شاهر داؤد أو السيد /محمد شوقي أحمد هائل وللسيد/ محمد عبدالجليل 

شاهر داؤد  و السيد /محمد شوقي أحمد هائل  مجتمعين فقط الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات  وفتح حسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة  

وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية 

والراضى والسيارات  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

1825 - محمد شوقى احمد هائل  مدير   المقيد برقم قيد    100305   وتم ايداعه بتاريخ    2016-12-25 

برقم ايداع   41533 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2016  بــ :  

1826 - محمد عبد الجليل شاهر داؤد  مدير   المقيد برقم قيد    100305   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2016 برقم ايداع   41533 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2016  بــ :  

1827 - محمد احمد عبد القوى احمد ابو العنين  مدير   المقيد برقم قيد    100352   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2016 برقم ايداع   41814 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2016  بــ :  تنفيذى
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1828 - محمد سمير حسن جاب ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    100352   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-12-2016 برقم ايداع   41814 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2016  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات اخري - إضافة صلحيات لمجلس الدارة لتصبح كالتالى : 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 في أن يعين عده 

مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب 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 على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على كافة العقود البتدائية و النهائية 

واقرارات والتعامل فى العقارات امام الشهر العقاري والتوثيق وله الحق في تفويض او توكيل السادة المحامين في 

تمثيل الشركة في جميع القضايا التي ترفع منـها أو عليها أمام جميع المحاكم في القرار و النكار و البراء 

والطعن بالتزوير وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات 

و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق التوقيع على عقود التأسيس والتعديل المختلفة 

وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - وتفويض السيد / محمد احمد عبد القوي احمد ابو 

العنين ـ مدير تنفيذي في السلطات التية : تمثيل الشركة في علقتها مع الغير والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله حق التعامل باسم الشركة ضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية و الغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله 

الحق في التوقيع على عقود الدارة و الصيانة والتعاقد مع المقاولين والموردين والعاملين واخذ وإعطاء 

المخالصات وفي الستلم والتسلم  والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وله التعامل وكافة الصلحيات وتفويض او توكيل الغير في استخراج رخص السيارات بكافة أنواعها سواء كانت 

ملكي او نقل وخلفة وتجديدها واستلمها واستخراج شهادات البيانات للشهر العقاري ولكافة الجهات واستلمها 

واستلم اللوحات المعدنية وكافة إجراءات نيابات وادارات ووحدات المرور وفى استخراج شهادة المخالفات وبراءة 

الذمة وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر - ويكون للسيد / محمد احمد عبد القوي احمد ابو العنين المدير 

التنفيذى والسيد / ايمن مصطفى السعداوى بسيونى المدير المالى مجتمعين التوقيع على الشيكات البنكية الخاصة 

بالشركة امام جميع البنوك والمصارف .

1829 - خالد محمد احمد فتح الباب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100369   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2016 برقم ايداع   41894 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2016  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

مماثلة .

1830 - اميمه عزت حسن محفوظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100704   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2017 برقم ايداع   624 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2017  بــ :  

1831 - عبدالحليم احمد محمد شندي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100704   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2017 برقم ايداع   624 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2017  بــ :  

1832 - اكمل  عيد عبدالرحمن احمد الفخرانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    100704   

وتم ايداعه بتاريخ    04-01-2017 برقم ايداع   624 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2017  بــ :  تشكيل مجلس 

الدارة - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة ثلثة سنوات تبدا من تاريخ الجمعية العمومية العادية فى 2022/10/25 

وتنتهى فى 2025/10/24
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3343 - مجدى حسين احمد فتحى الريدى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    159249   

وتم ايداعه بتاريخ    24-12-2020 برقم ايداع   49699 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  بالبقاء 

علي سلطات التوقيع كما هي وإضافة ما يلي : لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد/ مجدى حسين احمد 

الريدى منفردا  الحق في تأسيس الشركات بكافة أنواعها وتعديلتها والتوقيع علي عقود التأسيس وتعديل جميع 

انواع الشركات والتوقيع امام الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار وهيئة سوق المال ومصلحة السجل التجاري 

والتوقيع علي التوكيلت الخاصة بتأسيس الشركات وكذلك البراء والتنازل والتصالح وله حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر

3344 - ايمانويل يوسف شفيق سلمه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175952   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   54637 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  

3345 - محمد ملهم احمد بدرالدين حسون  مدير   المقيد برقم قيد    175991   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   54721 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  

3346 - فاطمة محمد الحموى  مدير   المقيد برقم قيد    175991   وتم ايداعه بتاريخ    16-11-2021 برقم 

ايداع   54721 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  

3347 - طارق محمود عداوس  مدير   المقيد برقم قيد    175991   وتم ايداعه بتاريخ    16-11-2021 برقم 

ايداع   54721 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  استقالة
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1833 - ياسر سيد عباس حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101120   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2017 برقم ايداع   20136 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2017  بــ :  تشكيل مجلس الدارة المنتخب 

ويباشر اعماله لمدة ثلثة سنوات اخرى - تحديد صلحيات التوقيع على النحو التى - يتولى السيد المهندس / ياسر 

سيد عباس حسين رئيس مجلس الدارة - منفـردا  ـ تمثيل الشركة أمام القضاء ولدى الغير - وللسيد المهندس / ياسر 

سيد عباس حسيـن ـ منفردا  ـ الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية , 

وخاصة  الشهر العقارى , ووزارة السكان والتعمير , وهيئة المجتمعات العمرانية بكافة الجهزة التابعة لها , 

ووزارة التربية والتعليم , ووزارة التعليم العالى بكافة المديريات التابعة لهما , وجميع الجهزة التابعة للدولة , 

والجهات غير الحكومية , والقطاع العام , وقطاع العمال , والقطاع الخاص بكافة أشكالهم .وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف بدون حدود مالية قصوى من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات , والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات ,وحق كفالة الغير وضمان الغير وحق التوقيع على عقود الكفالة والضمان للغير امام البنوك 

والمؤسسات المالية وكافة الجهات وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن بكافة أنواعه للنفس والغير , 

وإصدار التوكيلت لصالح البنوك , وإستصدار شهادات وخطابات الضمان , وبيع أصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية , والراضى والسيارات والمنقولت بالنقد أو بالجل , وجميع التصرفات الناقلة للملكية , وكل ذلك بإسم 

الشركة وضمن أغراضها , وله الحق فى 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 , والتوقيع على عقود الشتراك فى تأسيس الشركات .وله 

الحق فى رهن السهم المملوكة للشركة فى شركات أخرى , والقتراض بضمانها , وبيعها والتوقيع على كافة 

الوامر والعقود والنماذج اللزمة لبيعها أمام البورصة المصرية , وأمام شركات السمسرة , وقبض الثمن ,وتوكيل 

المحامين وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر - ويكون لكل  من - السيد / كريم ياسر سيد عباس حسين 

عضو مجلس الدارة - والسيد / أحمد ياسر سيد عباس حسين عضو مجلس الارة - ) مجتمعيـن فقط ( إدارة 

الشركة والتعامل بإسمها والتوقيع عنها أمام جميع الجهات الحكوميـة والرسمية ومجلس الوزراء وكافة الوزارات 

وخاصة  وزارة الدفـاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم 

العالى ووزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة البيئة ووزارة الثار ووزارة السياحة ووزارة 

الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة 

العاصمة الدارية , وكافة أجهزة المدن التابعة لها وخاصة جهاز تنمية مدينة بدر وجهاز مدينة القاهرة الجديدة 

وجهاز مدينة السادس من إكتوبر وجهاز إسـتخدامات أراضى الدولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة 

لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمجلس العلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والهيئة القومية 

للجودة والعتماد ومديريات وإدارات التربية والتعليم وهيئة البنية التعليمية وصندوق دعم وتمويل المشروعات 

التعليمية , وكافة مكاتب العتماد فيما يخص إستصدار التراخيص - والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع 

الخاص وجميع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة 

المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة التسجيل التجارى ومصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة القومية للتأمينات الجتماعيـة والتحـاد المصرى 

لمقاولى التشييد والبناء , والبورصة المصرية , وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى وإدارات المرور 

وبيع وشراء وترخيص السيارات وتجديد تراخيصها وتسـجيل السماء والعلمات التجارية وإدخال كافة أنواع 

المرافق والتراخيص - وحق التوقيع عن الشركة فى جميع التعاملت المالية والبنكيـة والسحب واليداع من البنوك 

والمصارف بدون حدود مالية قصوى وكافة أنواع الحسابات البنكية وتوكيل المحامين ولسيادتهما مجتمعين تفويض 

أو توكيل الغير فى بعض أو كل مما ذكر

1834 - فدوى سعد محمد حكمت صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101120   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2017 برقم ايداع   20136 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2017  بــ :  

 - 1835

كريم ياسر سيد عباس حسين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101120   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2017 برقم ايداع   20136 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2017  بــ :  

1836 - احمد ياسر سيد عباس حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101120   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2017 برقم ايداع   20136 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2017  بــ :  
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1837 - محمود سعيد فرحات محمد  مدير   المقيد برقم قيد    101282   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-22 

برقم ايداع   2592 تم التأشير فى تاريخ 22-01-2017  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

منفردين / مجتمعين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد / محمود سعيد فرحات محمد وللسيد / محمد 

سعيد فرحات محمد وللسيد /  احمد سعيد فرحات محمد بدران  وللسيد / وليد حسن ذكي المليجي  مجتمعين او 

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

العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 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 الحق  في التوقيع علي عقود التاسيس وتعديل الشركات أمام الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهما حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر - وللسيد / محمود سعيد فرحات محمد  منفردا الحق في 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 علي عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

1838 - محمد السعيد محمد عريبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101339   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2017 برقم ايداع   2801 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة والبقاء 

على صلحيات اعضاء مجلس الدارة والعضاء المنتدبين حاليا

1839 - فيكرام  سينج  بارمار  VIKRAM SINGH PARMAR  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   

المقيد برقم قيد    101373   وتم ايداعه بتاريخ    23-01-2017 برقم ايداع   2954 تم التأشير فى تاريخ 

23-01-2017  بــ :  اعتماد انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب واعضاء مجلس إدارة الشركة 

لمدة ثلث سنوات

1840 - نهى فتحى عبد الغنى حامد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101461   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   3272 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  استقالة

1841 - محمد فتحى عبدالغنى حامد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101461   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   3272 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  -  الموافقة بالجماع على تجديد 

مدة مجلس الدارة . الموافقة بالجماع على إعادة تشكيل مجلس الدارة - يكون للسيد / محمد فتحى عبد الغنى 

حامد -رئيس مجلس الدارة حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات وذلك بدون حد اقصى وسحب 

و إيداع المبالغ النقدية واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وذلك بدون حد اقصى وكذلك لهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد وبالجل وحق الفراج عن رأسمال الشركة من البنك وله منفردا  الحق فى توكيل الغير فى بعض أو 

كل ما ذكر ويكون للسيد / احمد فتحى عبد الغنى حامد – بالجتماع مع ايا من اعضاء مجلس الدارة كامل 

الصلحيات السابقة والممنوحة لرئيس مجلس الدارة ويكون للسيد / محمد فتحى عبد الغنى حامد – والسيد/ احمد 

فتحى عبد الغنى حامد مجتمعين الحق فى تأسيس الشركات وانهائها وفسخ عقودها والتخارج منها والنضمام إلى 

الشركات القائمة والتوقيع على عقود البيع والشراء والرهن لصول الشركة وموجوداتها وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات بأسم الشركة ولصالحها  .

1842 - فتحى عبدالغنى حامد عبدالشافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101461   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   3272 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  

1843 - ثريا محمد عبداللطيف مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101461   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   3272 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  
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1844 - احمد فتحى عبد الغنى حامد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    101461   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   3272 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  

1845 - مصطفى عبد ا مصطفى كمال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    101466   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   3284 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  

1846 - احمد البدرى حسن عبد الرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    101466   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   3284 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  

1847 - عمرو مصطفى اسماعيل مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    101472   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2017 برقم ايداع   3307 تم التأشير فى تاريخ 26-01-2017  بــ :  للفروع

1848 - احمد فوزى محمود التلوانى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    101617   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2017 برقم ايداع   3799 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2017  بــ :  

1849 - فيصل  محمد ربيع عزيزة  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    101667   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-02-2017 برقم ايداع   3999 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2017  بــ :  

2164 - ابراهيم فايز ابراهيم عوض ا ندا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2165 - رشا صابر محمد عطية متولي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2166 - محمد متولي بسيوني الشيخة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2167 - محمد يوسف عوض محمد اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

1850 - محمد عزت محمد حسين البطش  مدير   المقيد برقم قيد    101723   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2017 برقم ايداع   4179 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2017  بــ :  يمثل المديرون الشركه في 

علقتها مع الغير و لهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللمديران محمد عزت محمد حسين البطش و 

احمد جابر محمد ابراهيم عبد الجواد ) مجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

لهم الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

البنكيه واصدار خطابات وشهادات الضمان واصدار البطاقات الئتمانيه المدينه والدائنه كافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف كل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم حق في التوقيع علي عقود شراء 

الممتلكات العقاريه والراضي والسيارات والمعدات والمنقولت وكافه الصول اللزمه لممارسه أعمال الشركه 

وخدمه انشطتها بما فيها كافه عقود التوريدات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  و للساده المدراء الثلثه 

محمد عزت محمد حسين البطش , احمد جابر محمد ابراهيم عبد الجواد , مراد محمد صلح الدين محمود ) 

مجتمعين او منفردين ( الحق في التوقيع علي عقود اليجار للسيارات و المعدات و مقرات و فروع و مخازن 

الشركه و امام الشهر العقاري المختص وانهاء كافه اجراءات التراخيص امام المرور المختص و الجهات 

الحكوميه المختصه الخري و التوقيع نيابه عن الشركه في التأسيس او الندماج او الشراء للشركات في مصر او 

في الخارج بكافه انواعها وتعديلها و التوقيع علي التوكيلت و العقود الخاصه بذلك امام الشهر العقاري وامام 

الجهات المختصه و في تسجيل و شراء العلمات التجاريه و حقوق الملكيه الفكريه و التعديلت الخاصه بها امام 

الجهات المختصه في مصر او في الخارج .  و للسيد / محمد عزت محمد حسين البطش ) منفردا ( حق التوقيع 

علي عقود القتراض و الرهن والبيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و المنقولت 

و المعدات و التسهيلت الئتمانيه و كل ذلك بأسم الشركه و لصالحها و لهم حق في توكيل او تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر كل حسب اختصاصاته ,

1851 - عمرو محمد سامى حامد سلطان  مدير   المقيد برقم قيد    101723   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2017 برقم ايداع   4179 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2017  بــ :  استقاله
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1852 - احمد جابر محمد ابراهيم عبدالجواد  مدير   المقيد برقم قيد    101723   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2017 برقم ايداع   4179 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2017  بــ :  

1853 - مراد محمد صلح الدين محمود  مدير   المقيد برقم قيد    101723   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2017 برقم ايداع   4179 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2017  بــ :  

1854 - عبد المنعم الطاهر الهوني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101812   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2017 برقم ايداع   4461 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2017  بــ :  - استمرار مجلس الدارة الحالى 

رئيسا ونائبا واعضاء ولهم كافة الصلحيات الممنوحة لهم والمؤشر بها فى السجل التجارى فى ادارة الشركة لمدة 

ثلث سنوات تبدأ من 12 / 9 / 2021 وينتهى فى 12 / 9 / 2024

1855 - محمد حسنى كامل على  سليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17968   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2006 برقم ايداع   2811 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2017  بــ :  ممثل  عن شركة مصر لنتاج 

السمده )موبكو( بدل  من السيد - أنور فوزى محمد شحاتة

1856 - فتح  ا فوزى  محمد فتح ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60155   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-08-2012 برقم ايداع   17290 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2017  بــ :  تم الموافقة 

على تفويض كل  من السيد المهندس / فتح ا فوزي محمد بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , والسيد 

الستاذ / محمد فتح ا فوزي محمد نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين في حق التوقيع نيابة عن 

الشركة في تعاملتها وتعهداتها ضمن أغراض الشركة 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 حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكذلك الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات أو الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وتأسيس الشركات خارج وداخل جمهورية مصر العربية وأيضا  إنشاء فروع للشركة داخل وخارج 

جمهورية مصر العربية وحق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1857 - محمود فوزى محمد شهاب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102290   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2017 برقم ايداع   6234 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2017  بــ :  

1858 - خضره رمضان عبدالجيد جمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102290   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2017 برقم ايداع   6234 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2017  بــ :  
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1859 - رفعت عبدالنبي محمدالبربري  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    102290   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-02-2017 برقم ايداع   6234 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2017  بــ :  5(   تكون 

سلطات وصلحيات مجلس الدارة على النحو لتالى :   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 أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين .  و للسيد/  

رفعت عبد النبى محمد البربري )رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب ( و السيد/ محمود فوزى محمد شهاب )

نائب رئيس مجلس الدارة (  مجتمعين او منفردين كافة سلطات وصلحيات الدارة والتوقيع  نيابة عن الشركة 

وتمثيل الشركة والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية 

والوزارات والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وصورهم وعلى سبيل المثال وليس 

الحصر )الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات 

والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى ووزارة الدفاع  والتعامل مع 

إدارات المرور وكذلك استخراج كافة أنواع التراخيص وتجديدها. والتوقيع على كافة أنواع العقود والمشارطات 

والصفقات بكافة أشكالها وصورها , ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين او منفردين  الحق في 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و 

القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان ولهم الحق فى توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر  .

1860 - محمد رفيع عمر رضوان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102290   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2017 برقم ايداع   6234 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2017  بــ :  

1861 - كريم رفعت عبد النبى محمد البربرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102290   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-02-2017 برقم ايداع   6234 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2017  بــ :  

1862 - محمد مرزوق عبد المنعم مرزوق  مدير   المقيد برقم قيد    102313   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2017 برقم ايداع   6303 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2017  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محددة - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللمديران مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقود 

القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

1863 - احمد مرزوق عبد المنعم مرزوق  مدير   المقيد برقم قيد    102313   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2017 برقم ايداع   6303 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2017  بــ :  

1864 - محمد اسامه عبدالغنى المهندس  مدير   المقيد برقم قيد    102567   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2017 برقم ايداع   7146 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  

1865 - أحمد النجار عبدالراضي سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    102567   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2017 برقم ايداع   7146 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2017  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة .

1866 - اسامة حسن كامل محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102922   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2017 برقم ايداع   8049 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  

1867 - على صلح سيد حسان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102922   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2017 برقم ايداع   8049 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  
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1868 - اسماء محمود يونس يونس خليفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102922   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2017 برقم ايداع   8049 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  

1869 - ايهاب محمد عبدالرحمن حمدون  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    102922   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-03-2017 برقم ايداع   8049 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  

1870 - محمود سمير موسى بدوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    102922   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-03-2017 برقم ايداع   8049 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة كل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )مجتمعين أو منفردين( والتوقيع عن 

الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وفتح الحسابات باسم الشركة أمام البنوك والسحب واليداع 

والتوقيع على شيكات والفراج عن رأسمال الشركة من البنك والتوقيع على عقود القرض والرهن وخطابات 

الضمان وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشترطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

الجل.  ويكون لكل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )مجتمعين أو منفردين( حق التوقيع على عقود 

شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات والتوقيع على تلك 

العقود أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. ويكون لكل من رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )مجتمعين أو 

منفردين( حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر ولرئيس مجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو 

وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة )مجتمعين أو منفردين(.   ويكون لرئيس مجلس الدارة 

حق التصالح في جميع القضايا المرفوعة باسم الشركة وضد الشركة والتنازل والقرار والنكار وله حق توكيل 

الغير في ذلك.  ويكون لي عضوين من اعضاء مجلس الدارة مجتمعين الحق في التوقيع عن الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى سبيل المثال وليس الحصر التعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العاملة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة 

الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية والدارة العامة للمرور وكافة نيابات المرور ووزارة الزراعة بكافة هيئاتها 

وإدارتها والحجر الزراعي والتوقيع على العقود المبرمة مع الغير وتمثيل الشركة أمام الغير في إجراءات 

التفاقيات والتعاقدات الخاصة بنشاط الشركة ولهما الحق مجتمعين في توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  

ويكون لي عضوين من مجلس الدارة مجتمعين حق التعامل مع البنوك في التوقيع على الشيكات والصرف فيما 

ل يتجاوز 50.000 جم )خمسون ألف جنيه مصري(.  ويكون لي عضو مجلس إدارة منفردا التوقيع أمام شركة 

ايجي ترست للتعامل بإصدار التوقيع الكتروني والختم اللكتروني واتخاذ كافة الجراءات نحو ذلك. وله الحق 

منفردا توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

1871 - ايمن مرزوق عزيز خـلـيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102971   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2017 برقم ايداع   8180 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  

1872 - عماد مرزوق عزيز خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102971   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2017 برقم ايداع   8180 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  

1939 - احمد دمرداش محمد علء الدين حسين بدراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106581   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-06-2017 برقم ايداع   20965 تم التأشير فى تاريخ 08-06-2017  بــ :  تفويض السيد/ 

أحمد دمرداش محمد علء الدين حسين بدراوى " رئيس مجلس الدارة " والسيد / باسل إسماعيل عبد المجيد 

رمزى  " العضو المنتدب "  السيدة/ شذا محسن محمد مصطفى القاضي  " عضو مجلس الدارة "   - منفردين -  

في التعامل مع المجموعة المالية هيرميس وشركاتها الشقيقة وشركة المجموعة المالية هيرميس أمناء الحفظ 

وشركة هيرميس للوساطة في الوراق المالية ولهم الحق في التوقيع على أوامر الشراء والبيع وفتح الحسابات 

والتحويلت البنكية وكافة المستندات ولهم الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق .

1980 - عمرو عبد ا عبد التواب عبده  مصفى   المقيد برقم قيد    108835   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   29906 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  على ان يقوم المصفي بجميع 

اعمال تصفية الشركة وعلى وجه الخصوص:  1- وفاء ما على الشركة من ديون والتزامات  2- بيع مال الشركة 

ا بالمزاد العلني أو بأي طريقة اخرى يراها  3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم منقول  أو عقار 

1981 - طارق فؤاد محمد سميح انور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    52270   وتم ايداعه بتاريخ    

09-06-2011 برقم ايداع   10063 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2017  بــ :  استقالة

Page 1142 of 1616 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

1982 - ايمانويل جان ماريوس سقراط سيجالس  مدير   المقيد برقم قيد    108938   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2017 برقم ايداع   30347 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2017  بــ :  استقالة

1983 - محمد رجاء عبد الرسول حسن  مدير   المقيد برقم قيد    108938   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2017 برقم ايداع   30347 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2017  بــ :  ويباشر المدير وظيفتة لمدة 

غير محددة

1984 - محمود محمد كركوتلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90842   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2016 برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2017  بــ :  ممثل  عن شركة أمانة للخرسانة 

الجاهزة بمجلس ادارة

1985 - حسام شرقيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    90842   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2016 برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2017  بــ :  

1986 - مني سهيل شرقية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90842   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2016 برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2017  بــ :  ممثل  عن شركة شرقيه هولدنغ 

ليمتيد-مركز دبي المالي العالمي .

1987 - محمد احمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90842   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2016 برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2017  بــ :  

1988 - لينا غزال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90842   وتم ايداعه بتاريخ    18-02-2016 برقم 

ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2017  بــ :  

1989 - عماد ميخائيل ناشد ميخائيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90842   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2016 برقم ايداع   5520 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2017  بــ :  
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1873 - هانى فتحى لوندى جندى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102971   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2017 برقم ايداع   8180 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

السويسرية للتسويق العقاري - ش.م.م- تجديد مدة مجلس الدارة وإعادة تشكيله وتحديد إختصاصات وصلحيات 

مجلس الدارة كالتالي:للسيد/ هاني فتحي لوندي )بصفته رئيس مجلس الدارة( ممثل  عن الشركة المصرية 

السويسرية للتسويق العقاري والسيد/ ايمن مرزوق عزيز خليل )بصفته عضو مجلس إدارة( مجتمعين الحق فى 

تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير ولهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بما في ذلك التعامل مع والتوقيع 

أمام جميع البنوك وحق السحب واليداع والتحويل سواء  المحلية او الخارجية وفتح وغلق الحسابات والقتراض 

لدى جميع المصارف والبنوك والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات المستندية وتحرير خطابات الضمان 

وتظهير الشيكات والتوقيع على معاملت  الشركة بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما 

حق شراء وتسجيل الراضي والعقارات أمام الشهر العقاري , والتوقيع على كافة معاملت الشركة والتوقيع على 

عقود البيع البتدائية والنهائية وحق ابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها , ولهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم , ولهما مجتمعين حق التوقيع علي الشيكات والعقود التجارية 

ولهما حق التوقيع علي عقود التأسيس والتعديل امام الهيئة العامة للستثمار وامام مصلحة توثيق الشهر العقاري 

والحق فى تأسيس ودمج وحل وتوثيق واشهار عقود الشركات والتوقيع نيابة عن الشركة امام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة لسوق المال و الهيئة العامة للرقابة 

المالية ولهما توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر- كما فوض مجلس الدارة السيد/ اليا فتحي لوندي 

جندي نيابة عن السيد/ هاني فتحي لوندي )بصفته رئيس مجلس الدارة( ممثل  عن الشركة المصرية السويسرية 

للتسويق العقاري التوقيع نيابة عنه , كما فوض مجلس الدارة كل  من السيد/ عاطف مرزوق عزيز خليل )بصفته 

عضو مجلس إدارة( أوالسيد/ نبيل مرزوق عزيز خليل )بصفته عضو منتدب تنفيذي( ممثل  عن شركة ليفينح 

ياردز للتنمية العمرانية أوالسيد/ حازم  موريس رستم جريس منفردين التوقيع نيابة عن السيد/ أيمن مرزوق عزيز 

ن من ينوب عنه منفردا  التوقيع  خليل )بصفته عضو مجلس إدارة(, وللسيد رئيس مجلس الدارة او من أيا  ما

ن من ينوب عنه في كافة ما  مجتمعا  مع السيد/ أيمن مرزوق عزيز خليل )بصفته عضو مجلس الدارة( او أيا  ما

ذكر أعله عدا الكفالة وبيع الصول- وللسيد/ رئيس مجلس الدارة وله فى ذلك حق الصلح والقرار والنكار 

والبراء والطعن بالتزوير وحق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر- تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس 

الدارة

1874 - نبيل مرزوق عزيز خليل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    102971   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2017 برقم ايداع   8180 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  تنفيذي - ممثل  عن شركة ليفينح 

ياردز للتنمية العمرانية ش.م.م

1875 - اندرو ايهاب سمير ذكى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102971   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2017 برقم ايداع   8180 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  

1876 - عاطف مرزوق عزيز خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102971   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2017 برقم ايداع   8180 تم التأشير فى تاريخ 05-03-2017  بــ :  ممثل  عن شركة ليفينح ياردز 

للتنمية العمرانية ش.م.م

1877 - ايمن  صموئيل  بولس جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    103057   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2017 برقم ايداع   8521 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2017  بــ :  
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2111 - مصطفى صالح مصطفى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115200   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2018 برقم ايداع   648 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2018  بــ :  وتبقى سلطات التوقيع عن الشركة 

لتكون كالتالى : الدكتور / مصطفي صالح مصطفي رئيس مجلس الدارة و المهندس / أسامة فاروق محمد عضو 

منتدب والمهندسة/ عبير مصطفى صالح مصطفى عضو منتدب في التوقيع عن الشركة منفردين أو من ينوب 

عنهم قانونا في إدارة الشركة والتوقيع عنهم وأمام البنوك في جميع العمال والتصرفات البنكية من فتح الحسابات 

والتوقيع على الشيكات والسحب واليداع والعتمادات والقروض والرهون والتسهيلت الئتمانية وكذا تمثيل 

الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والمصالح والمرافق العامة والوزرات بهيئاتها والغير وأمام الشهر 

العقاري والضرائب والمحافظات والوحدات المحلية وبصفة عامة كافة الجهات التي تتعامل معها الشركة لتحقيق 

أغراضها ويكون لهم الحق في تفويض أو توكيل الغير أو احد أعضاء مجلس الدارة في كل أو بعض اختصاصاته

2112 - عبير مصطفى صالح مصطفى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    115200   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2018 برقم ايداع   648 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2018  بــ :  

2113 - محمد كمال على محمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    115200   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2018 برقم ايداع   648 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2018  بــ :  

2114 - احمد حسين على  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    115200   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2018 برقم ايداع   648 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2018  بــ :  

1878 - عطيه درويش عطيه علي درويش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103362   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-03-2017 برقم ايداع   9585 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  يمتلك حق التوقيع على 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه التعهدات من مجلس الداره, ولمجلس الداره ان 

يعين عدة مديرين او وكلء ومفوضين وان يجوز لهم ايضا التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين ولمجلس 

الداره مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها مع جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و جميع الوزارات ووزارة الزراعة 

ووزراة التنمية المحلية ومجالس المدن والمجالس القرية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة السكان 

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجميع أجهزة المدن الجديدة والشهر العقاري والتوثيق والضرائب والتحاد 

المصري لمقاولي التشييد والبناء وبنك التعمير والسكان بجميع فروعهم ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

الشركه ووكلئها وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع ودفع المبالغ وتحويل وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل كل 

ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم مجتمعين فقط الحق في التعامل امام جميع البنوك والمصارف بفتح 

الحسابات وغلقها  والسحب واليداع والتحويل وطلب دفتر شيكات والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس 

المال وكافة الجراءات البنكية الخري و التعامل مع بنك التعمير والسكان بجميع فروعهم ,والتوقيع على عقود 

الشراء والقتراض والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركه ولصالحها  .   ولهم توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر
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1879 - عطيه درويش عطيه علي درويش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103362   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-03-2017 برقم ايداع   9585 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  يمتلك حق التوقيع على 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه التعهدات من مجلس الداره, ولمجلس الداره ان 

يعين عدة مديرين او وكلء ومفوضين وان يجوز لهم ايضا التوقيع عن الشركه مجتمعين او منفردين ولمجلس 

الداره مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها مع جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و جميع الوزارات ووزارة الزراعة 

ووزراة التنمية المحلية ومجالس المدن والمجالس القرية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة السكان 

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجميع أجهزة المدن الجديدة والشهر العقاري والتوثيق والضرائب والتحاد 

المصري لمقاولي التشييد والبناء وبنك التعمير والسكان بجميع فروعهم ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

الشركه ووكلئها وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل كل 

ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ,   ولهم مجتمعين فقط الحق في التعامل امام جميع البنوك والمصارف بفتح 

الحسابات وغلقها  والسحب واليداع والتحويل وطلب دفتر شيكات والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس 

المال وكافة الجراءات البنكية الخري و التعامل مع بنك التعمير والسكان بجميع فروعهم ,والتوقيع على عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت  للنفس 

او للغير وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  .   ولهم توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

1880 - عمر  محمد  محمد  أنور  Omar Mohammed Mohammed Anwer  عضو مجلس ادارة   

المقيد برقم قيد    103372   وتم ايداعه بتاريخ    14-03-2017 برقم ايداع   9624 تم التأشير فى تاريخ 

14-03-2017  بــ :  بدل من السيد / اسر محمد عبد المقصود حسن الزربة

2109 - عصام ربيع طه عبد الجابر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114679   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2017 برقم ايداع   52769 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2017  بــ :  - وحق التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والعتمادات المستندية والتوقيع على الشيكات وكذلك حق 

شراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت تكون من حق رئيس مجلس الدارة 

ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين .

2110 - نبيل سيد احمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    114854   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-12-2017 برقم ايداع   53446 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2017  بــ :  -  الموافقة على 

تجديد مدة مجلس ادارة الشركة

1881 - عمرو حمدى محمد قنديل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103372   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2017 برقم ايداع   9624 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  البقاء على السلطات الواردة 

بالسجل كما هي بدون تعديل مع منح سلطات إضافية وذلك على النحو التالي:  تفويض رئيس مجلس الدارة 

والسيد/محمد طارق عبد المجيد بكري محمد الشيخ )منفردان( بالتوقيع على كافة عقود البيع الخاصة بالشعة 

التشخيصية بقيمة 3 مليون دولر او أقل على أن يكون العقد موقع من الدارة المالية وتفويضه في التوقيع علي 

عقود العمل الخاصة بإدارة الشعة التشخيصية.  تفويض رئيس مجلس الدارة والسيد/ أيهاب فتحي محمد حسن )

منفردان( بالتوقيع علي كافة عقود البيع الخاصة بالمواد التشخيصية والمعامل بقيمة 3 مليون دولر او أقل على أن 

يكون العقد موقع من الدارة المالية وتفويضه في التوقيع علي عقود العمل الخاصة بإدارة المواد التشخيصية.  

تفويض رئيس مجلس الدارة والسيد/ عمرو أحمد محمود الغراب )منفردان( بالتوقيع على كافة عقود البيع الخاصة 

بالصيانة بقيمة 3 مليون دولر او أقل على أن يكون العقد موقع من الدارة المالية وتفويضه في التوقيع علي عقود 

العمل الخاصة بإدارة الصيانة  تفويض رئيس مجلس الدارة والسيد/ شريف  محمود سيد مرسي )منفردان(  

بالتوقيع نيابة عن الشركة على عقود بيع او شراء السيارات امام الشهر العقاري ووحدات وإدارات ونيابات المرور 

وجميع الجهات الحكومية المختصة و تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما سبق.

1882 - اسر محمد عبد المقصود حسن الزربه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103372   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-03-2017 برقم ايداع   9624 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2017  بــ :  استقالة

1883 - هاني سمير بتره  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8904   وتم ايداعه بتاريخ    19-08-2002 برقم 

ايداع   3934 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2017  بــ :  
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1884 - هاني سمير بتره  مدير فرع   المقيد برقم قيد    8904   وتم ايداعه بتاريخ    19-08-2002 برقم 

ايداع   3934 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2017  بــ :  

1885 - الحسينى ابراهيم احمد ابراهيم نصار  مدير   المقيد برقم قيد    103483   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2017 برقم ايداع   9939 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2017  بــ :  استقاله

1886 - نادر  بديع  حزين عبد الشهيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103614   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2017 برقم ايداع   10347 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  المنتدب - ممثل عن شركة 

تمويل القابضة للستثمار بالمقعد الشاغر لها -

1887 - احمد لبيب عبد الخالق عجاج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103637   وتم ايداعه بتاريخ    

20-03-2017 برقم ايداع   10432 تم التأشير فى تاريخ 20-03-2017  بــ :  بموجب خطاب الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة برقم 628 بتاريخ 13/ 12/ 2022 والمشار فية الى خطاب لجنة التحفظ يتم سحب  

التاشيرة المودعة برقم 49173 بتاريخ 18/ 10/ 2021 لذا يصبح مجلس ادارة الشركة احمد لبيب عبد الخالق  

عجاج رقم قومى 26808230100697 رئيس مجلس الدارة  والسيد/ منتصر سيد عبد الباقى  محمد  رقم قومى 

26407150100497 عضو منتدب  والسيد /وائل محمد على الصايغ  عضو منتدب والسيد/ محمود مصطفى 

محمد اسماعيل شلبى  رقم قومى 27308282102371 عضو منتدب والسيد/ اشرف صالح محمود الخليفى  رقم 

قومى 26409130102836 وذلك طبقا لخر وضع للشركة

1888 - وليد محمد عبدالسلم حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103667   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2017 برقم ايداع   10052 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2017  بــ :  تحديد اختصاصات السيد رئيس 

مجلس الدارة وابحيث يمتلك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها وكل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان 

يخول له حق التوقيع عن الشركة .  ولرئيس مجلس ادارة التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والشهر العقاري  وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها .  وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل كما ان لهما الحق في توكيل الغير في ذلك كله او بعضه 

علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

1889 - سامح محمد عرفة عبد البارى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    103667   

وتم ايداعه بتاريخ    21-03-2017 برقم ايداع   10052 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2017  بــ :  

1890 - محمد متولى محمد خضر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    104096   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2017 برقم ايداع   12013 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2017  بــ :  

1891 - طوني سليمان فريجى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5873   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2001 برقم ايداع   1156 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  - بقاء اختصاصات رئيس مجلس 

الدارة والعضاء المنتدبين كما هى بدون تغيير .

1892 - هاله موسى فريجي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5873   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2001 برقم ايداع   1156 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  تقوم بالشراف علي واجهة 

الشركة وتطوير المنتجات

1893 - خليل فيليب نصر ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5873   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2001 برقم ايداع   1156 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  المنتدب مشرفا علي النتاج 

والمصانع

1894 - ابراهيم حيضر  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    5873   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2001 برقم ايداع   1156 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  استقالة

1895 - ريمه موسى فريجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5873   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2001 برقم ايداع   1156 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  وتقوم بالشراف على التسويق 

لمنتجات الشركة .
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1896 - خالد محمد عارف الدجوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104490   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2017 برقم ايداع   13530 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2017  بــ :  - تجديد مدة تعيين رئيس 

مجلس الدارة واعضاء مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة .

1897 - عمر خالد حسنى السعداوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104874   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2017 برقم ايداع   14924 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2017  بــ :  

1915 - احمد محمد محمد عبد السلم خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105285   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2017 برقم ايداع   16370 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  الموافقه بالجماع 

على تجديد تعيين مجلس الداره لفتره جديده -الموافقه بالجماع على تعديل حق الداره والتوقيع ليصبح على النحو 

التالى:-   حق الداره والتوقيع والمسئوليه أمام جميع الجهات الرسميه للسيد/ أحمد محمد محمد عبد السلم خليل. "

رئيس مجلس الداره" والسيده/ نجلء فتحى عثمان محمد عليوه. "عضو منتدب" منفردين أو مجتمعين أمام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه وممتلكاتها   العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت بإسم الشركه 

ولصالحها ولهم الحق فى القتراض والرهن ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل ولهم الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

1916 - نبيل احمد فهمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105285   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2017 برقم ايداع   16370 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2017  بــ :  

1917 - بيشوى سليمان داود سليمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105380   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2017 برقم ايداع   16644 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2017  بــ :  

1918 - ماجد ميشيل تامر  جاد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    105380   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-09 

برقم ايداع   16644 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2017  بــ :  

1919 - سليمان مصطفي سليمان العصر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    105456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   16929 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  استقالة

1920 - علء محمد عبدالوهاب مجاهد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   16929 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  توزيع السلطات والصلحيات 

لتصبح على النحو التي: يكون لكل من السيد/ علء محمد عبدالوهاب مجاهد بطاقة رقم قومي 

27703101602055 رئيس مجلس الدارة, أو السيد/ وليد إبراهيم محمود الجابري بطاقة رقم قومي 

28308101601412 نائب رئيس مجلس الدارة,  مجتمعين أو منفردين السلطات والصلحيات الدارية التالية: 

تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وله الحق في التوقيع نيابة  عن الشركة على كافة عقود 

التأسيس والتعديل الخاصة بالشركة أمام مكاتب الشهر العقاري وتمثيل الشركة أمام مصلحة التسجيل التجاري 

ومكاتب السجل التجاري وقطاع شركات الموال والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية وامام مصلحة 

الضرائب العامة والضرائب علي المبيعات والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والتوقيع علي كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وحق التوقيع منفردين علي عقود الشراء لصول الشركة 

وممتلكاتها من منقول أو عقار أو أوراق مالية او سيارات او أراضي أمام كافة الجهات والتوقيع أمام كافة البنوك 

والمصارف وفي اليداع وصرف والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والعتمادات المصرفية وإبرام 

جميع التسهيلت باسم الشركة ولهما الحق في توكيل أو تفويض أحد أعضاء مجلس الدارة او الغير في كل أو 

بعض مما ذكر.

1921 - احمد حسين طة محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   16929 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  استقالة

1922 - محمد سيد عبدالحميد محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    105456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   16929 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  استقالة

1923 - عاصم محمد عبد الوهاب مجاهد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   16929 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  
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1924 - وليد ابراهيم محمود الجابري  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105456   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-05-2017 برقم ايداع   16929 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  

1925 - حسن محمد احمد نصار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   16929 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  استقالة - إلغا ء كافة السلطات 

والصلحيات السابق منحها لرئيس مجلس الدارة السابق او للعضاء المنتدبين  والمؤشر بها في السجل التجاري

1926 - عمرو حسن محمد خليل عنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105464   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   16964 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  

1927 - حسن محمد  خليل عنانى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105464   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   16964 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  

1928 - طارق فؤاد سيد الشاذلى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    105464   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-05-2017 برقم ايداع   16964 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  تجديد مده مجلس 

الدارة أعتبارا  من 16 / 1 / 2022 لمده ثلث سنوات وتنتهي فى 15 / 1 / 2025 ويصبح التشكيل على النحو 

التالى :

1929 - فهد حسن محمد خليل عنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105464   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2017 برقم ايداع   16964 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2017  بــ :  

1930 - مصطفى احمد محمد مدنى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    105594   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-05-2017 برقم ايداع   17420 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2017  بــ :  تجديد مده 

مجلس الدارة لمده ثلث سنوات مع بقاء حق التوقيع عن الشركة ولدى البنوك كما هو دون تعديل

1931 - يوسف خليل ابراهيم خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    105594   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2017 برقم ايداع   17420 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2017  بــ :  للوفاه

1932 - فاروق نسيم بجوا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    71247   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2014 برقم ايداع   2040 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2017  بــ :  تجديد مده اعضاء مجلس الداره 

الحالي بذات الصلحيات والختصاصات  -التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 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, وفي 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن 

رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن وبيع أصول 

الشركة والمنقولت باسم الشركة  ولصالحها وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ,  وله الحق في توكيل آو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

1933 - شريف محمد شمس الدين شلبى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    71247   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2014 برقم ايداع   2040 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2017  بــ :  يكون للسيد/ شريف محمد شمس 

الدين شلبي "العضو المنتدب" منفردا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع علي عقود الشراء 

باسم الشركة ولصالحها وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف فيما ل يتجاوز مائة الف جنيه مصري أو ما 

يعادلها بالمعاملت الجنبية للمعاملة الواحدة, وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر - يكون  لكل من السيد/ شريف محمد شمس الدين شلبي "العضو المنتدب" والسيد/ 

حسام صالح حسين صالح "المدير المالي" مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة العقود والصفقات والمشارطات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة واوسع الصلحيات في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالنواحي الفنية والعمال الدارية للشركة 

ولهما الحق في التوقيع وبدون حد أقصي والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي 

الشيكات, وفتح وغلق الحسابات, والفراج عن رأس المال, واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع علي 

عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها, ولهما الحق في توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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1934 - سلومه عريبي سلومه سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    106137   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2017 برقم ايداع   19344 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2017  بــ :  يباشر االمديرين وظائفه لمدة 

غير محددة. يمثل المديران  الشركة في علقتها مع الغير ولهما  منفردين اومجتمعين  في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة .وللسيد/ سلومه عريبي سلومه سليمان  منفرد الحق فى  التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

له الحق فى التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية  والراضى والسيارات والمنقولت وله  

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجوهم 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 التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات  وفتح وغلق  الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحقا لفراج عن رأس المال وكافه صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذالك باسم الشركة وضمن اغراضها   وله حق  التوقيع على عقود القتراض 

والرهن والبيع  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها وله   

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

1935 - عيد فتحى محمد مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    106137   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-28 

برقم ايداع   19344 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2017  بــ :  

1936 - انور محمد مصطفى يونس  مدير   المقيد برقم قيد    106137   وتم ايداعه بتاريخ    2017-05-28 

برقم ايداع   19344 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2017  بــ :  استقالة

1937 - احمد محمد جمعه يونس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106155   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2017 برقم ايداع   19438 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

لمدة جديدة بذات الصلحيات والختصاصات

1938 - عمار محمد عطا حلق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    106420   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-06-2017 برقم ايداع   20389 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2017  بــ :  - تجديد مدة مجلس 

لمدة اخرى تبدأ من تاريخ التأشير فى السجل التجارى .

1940 - اسامة  عبد المالك  شمس الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106825   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2017 برقم ايداع   21944 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2017  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره , 

ولمجلس الداره الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه 

منفردين او مجتمعين ولرئيس مجلس الداره ولنائب رئيس مجلس الداره  والعضو المنتدب مجتمعين او منفردين 

الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهما الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات 

الضمان وحق الفراج عن راسمال الشركه وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والنقولت 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 وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر , ولهم ايضا الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

1941 - ضياء الدين سليمان سويدان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    106825   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2017 برقم ايداع   21944 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2017  بــ :  استقالة

1942 - ليلى أسامة القاسمى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106825   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2017 برقم ايداع   21944 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2017  بــ :  

1943 - محمد سعد عبد الكريم ابراهيم سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    106825   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2017 برقم ايداع   21944 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2017  بــ :  استقالة
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1944 - ريم عبد المالك شمس الدين  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    106825   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2017 برقم ايداع   21944 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2017  بــ :  

1945 - احمد السيد احمد زيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106972   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2017 برقم ايداع   22564 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2017  بــ :  يمتلك 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 وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة الستاذ/ أحمد السيد احمد زيد وعضو مجلس الدارة الستاذة/  مرجريت فؤاد 

حبيب عبد الشهيد مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والهيئات العامة والقطاع الخاص بكافة اشكاله ولهما حق 

فتح وغلق الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على الشيكات والقروض والتسهيلت الئتمانية 

والرهن وفتح العتمادات بجميع أنواعها وإصدارخطابات الضمان وكافة المعاملت المصرفية بجميع أنواعها لدى 

جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة ولسيادتهما مجتعمين او منفردين الحق فى كافة الصلحيات من شراء وبيع 

أصول الشركة وحق طلب القروض من البنوك وكذلك التوقيع على العقود المبرمة بين الشركة والشخاص 

والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية وهيئة البريد والتوقيع امام كافة المصالح الحكومية والغير حكومية 

والقيام بتسجيل الدفاتر القانونية والتجارية واثبات التاريخ على العقود والوراق واستلمها والتوقيع على عقود 

تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة 

للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها ومصلحة الجمارك 

ووزارة المالية والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومكاتب التأمينات الجتماعية ومكاتب القوى العاملة 

ومأموريات الضرائب المختلفة ولجان الطعن والتصالح وجميع شركات التأمين العامة والخاصة والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات وحق وشراء وبيع والترخيص وتجديد الترخيص للسيارات والميكروباصات 

والتوبيسات والموتوسيكلت القديمة منها والحديثة وكافة الجراءات الخاصة بها امام إدارة ونيابات المرور بجميع 

مديريات الجمهورية وانهاء الجراءات امام إدارات المرور المختلفة والحق في عمل التوكيلت الرسمية والقضائية 

امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها كل هذه الختصاصات لهما مجتمعبن او منفردين ولهما حق 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض مما سبق أما تمثيل الشركه امام القضاء فتكون للسيد رئيس مجلس الدارة 

منفردا  .

2078 - محمد احمد احسان احمد سيد  مدير   المقيد برقم قيد    113518   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2017 برقم ايداع   47393 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2017  بــ :  استقالة

2115 - وداد مهيب الجوهرى محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115200   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2018 برقم ايداع   648 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2018  بــ :  

2116 - اسامه فاروق محمد ابراهيم الدسوقي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    115200   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2018 برقم ايداع   648 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2018  بــ :  

2117 - معتز فوزى محمد خليفه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115320   وتم ايداعه بتاريخ    

08-01-2018 برقم ايداع   1080 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2018  بــ :  
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1946 - احمد السيد احمد زيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    106972   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2017 برقم ايداع   22564 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2017  بــ :  يمتلك 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 وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة الستاذ/ أحمد السيد احمد زيد وعضو مجلس الدارة الستاذة/  مرجريت فؤاد 

حبيب عبد الشهيد مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركةوضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والهيئات العامة والقطاع الخاص بكافة اشكاله ولهما حق 

فتح وغلق الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على الشيكات والقروض والتسهيلت الئتمانية 

والرهن وفتح العتمادات بجميع أنواعها وإصدارخطابات الضمان وكافة المعاملت المصرفية بجميع أنواعها لدى 

جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة ولسيادتهما مجتعمين او منفردين الحق فى كافة الصلحيات من شراء وبيع 

أصول الشركة وحق طلب القروض من البنوك وكذلك التوقيع على العقود المبرمة بين الشركة والشخاص 

والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية وهيئة البريد والتوقيع امام كافة المصالح الحكومية والغير حكومية 

والقيام بتسجيل الدفاتر القانونية والتجارية واثبات التاريخ على العقود والوراق واستلمها والتوقيع على عقود 

تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة 

للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها ومصلحة الجمارك 

ووزارة المالية والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومكاتب التأمينات الجتماعية ومكاتب القوى العاملة 

ومأموريات الضرائب المختلفة ولجان الطعن والتصالح وجميع شركات التأمين العامة والخاصة والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات وحق وشراء وبيع والترخيص وتجديد الترخيص للسيارات والميكروباصات 

والتوبيسات والموتوسيكلت القديمة منها والحديثة وكافة الجراءات الخاصة بها امام إدارة ونيابات المرور بجميع 

مديريات الجمهورية وانهاء الجراءات امام إدارات المرور المختلفة والحق في عمل التوكيلت الرسمية والقضائية 

امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها كل هذه الختصاصات لهما مجتمعبن او منفردين ولهما حق 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض مما سبق

1947 - أحمد محمد خورشيد  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  والعضو المنتدب  - إضافة 

صلحية جديدة بلئحة الصلحيات المالية والدارية بخصوص التعامل على حسابات الشركة الفرعية والسحب 

واليداع والتوقيع على النحو التالى: ) رئيس القطاع المالى ومدير عام القطاع المالى مجتمعين بحد اقصى وقدرة 

مبلغ 150000 جم فقط مائة وخمسون ألف  جنية مصري لغير ولهم الحق في تفويض الغير في كل او بعض 

مما ذكر لتغطية المصروفات التشغيلية لفروع الشركة فقط والحق في الغاء ذلك التفويض على ان يتم تغذية 

الحساب بناء على الحتياج قبل السحب مباشرة (. تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة .

1948 - محمد حسن محمد الشناوى شتا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  - الرياض الكائن مقره في 50 

شارع الكورنيش )شارع البحر( -الرياض محافظة كفر الشيخ . وتفويضه في التوقيع على عقد التمويل , بدل من 

الستاذ / السيد طلعت عبده بسيونى, ويتم الغاء تفويضه بالتوقيع على عقد التمويل الخاص بالشركة لفرع الرياض.

1949 - خالد احمد محمد سويلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    2017-06-22 

برقم ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  - التل الكبير - وتفويضة فى التوقيع على عقد 

التمويل

1950 - احمد عبده يوسف السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  - البراهيمية ) الشرقية ( 

وتفويضة فى التوقيع على عقد التمويل

1951 - محمد فوزي خلف اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  - اسطا - وتفويضة فى التوقيع 

على عقد التمويل

1952 - محمد عبد الرءوف محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  - بورسعيد - وتفويضة فى 

التوقيع على عقد التمويل
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1953 - وسام محمد عبدالتواب السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  - الستامونى - وتفويضة فى 

التوقيع على عقد التمويل

1954 - محمد سالم محمد محمد يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  - المطرية - وتفويضة فى 

التوقيع على عقد التمويل

1955 - هانى رضا ابو الفتوح سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  - فارسكور - وتفويضة فى 

التوقيع على عقد التمويل

1956 - السيد طلعت عبده  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    22-06-2017 برقم 

ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  - الرياض - وتفويضة فى التوقيع على عقد التمويل

1957 - هشام محمود محمد الخللى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  - رشيد - وتفويضة فى التوقيع 

على عقد التمويل

1958 - احمد شحات محمد السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    107031   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2017 برقم ايداع   22784 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2017  بــ :  - المناشى - وتفويضة فى 

التوقيع على عقد التمويل

1959 - رشا عبدالمنعم احمد البارودى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107053   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2017 برقم ايداع   22808 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2017  بــ :  

1968 - محمد احمد محمد علم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    107975   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2017 برقم ايداع   26456 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2017  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة ولمجلس 

الداره الحق فى ان يعين عدة مديرين او كلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين. والسيد محمد احمد محمد علم رئيس مجلس الداره منفردا فى تمثيل الشركه أمام البنوك وذلك في 

التعامل مع جميع الجهات المصرفيه باسم الشركه فيما  يتعلق بعمل التسهيلت الئتمانيه والعتمادات المستنديه 

والتعامل مع الموردين والعملء وله الحق في التوقيع على الشيكات من سحب وايداع وعمل التسهيلت الئتمانيه 

والمرابحه مع البنوك وفتح العتماد المستنديه وكافه العمال المصرفيه لدي البنوك وله حق البيع والشراء وله 

التوقيع على العقود البتدائيه والنهائيه للعقارات    والمنقولت باسم الشركه ولصالح الشركه والتمثيل أمام الشهر 

العقاري والتوثيق وله حق توكيل من ينوب عنهم في القيام بكافه الختصاصات وله حق التعامل مع جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكوميه والتمثيل أمام القضاء في جميع المعاملت القانونيه والحق في التوقيع والسحب والفراح 

عن راس المال المودع  بالبنك والتعامل مع وزارة الصحة وجميع الجهات المتعلقه باعمال الشركه وله حق 

تفويض الغير وتوكيلهم في كل او بعض ما ذكر وله حق التوقيع والقتراض والرهن باسم الشركه ولصالحها.

1969 - كريم احمد حلمى عمار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97868   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2016 برقم ايداع   31452 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2017  بــ :  تجديد مده الساده اعضاء 

مجلس الدارة لمده ثلث سنوات

1970 - محمود سلمه سلمه حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108357   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2017 برقم ايداع   27851 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2017  بــ :  تشكيل مجلس الدارة

1971 - شعبان عبد الستار معوض شعيب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108357   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2017 برقم ايداع   27851 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2017  بــ :  

1972 - سمر مصطفى حسن محمد النشار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108357   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-08-2017 برقم ايداع   27851 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2017  بــ :  

1973 - فاطمه عبده عبده الريدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108357   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2017 برقم ايداع   27851 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2017  بــ :  

1974 - اشرف سيد اسماعيل السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108357   وتم ايداعه بتاريخ    

06-08-2017 برقم ايداع   27851 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2017  بــ :  عزل
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1975 - محمد عادل عبد الفتاح البسيونى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    108480   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-08-2017 برقم ايداع   28358 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2017  بــ :  تفويض 

المهندس / محمد عادل عبد الفتاح البسيونى -  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ممثل عن شركة رؤية 

للتطوير العقارى والسياحى ش.م.م والسيد / كريم اشرف هشام برقاوى – عضو مجلس الدارة ممثل عن شركة 

رؤية للتطوير العقارى والسياحى مجتمعان فى  الحق في التوقيع علي عقود القتراض و الرهن بكافه انواعه 

للنفس أوالغير وكفاله الغيرولهم الحق فى توكيل البنوك او الغير فى كل او بعض مما ذكر وكل ذلك بصفتهم مع 

بقاء كافة الصلحيات الممنوحة للسيد / رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد / عضو مجلس الدارة كما 

هى

1976 - هويدا احمد محمود احمد عويس  مدير   المقيد برقم قيد    108801   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2017 برقم ايداع   29663 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2017  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم  مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة - وللمديرتان السيدة / هويدا احمد محمود احمد عويس والسيدة/  فرح اشرف عبدا ابو شادي 

مجمتعتين او منفردتين 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 و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و 

حق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  

و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والقتراض و الرهن و البيع لصول الشركة ومملتكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم 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 الجل و 

لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

1977 - فريده اشرف عبد ا ابو شادي  مدير   المقيد برقم قيد    108801   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2017 برقم ايداع   29663 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2017  بــ :  استقاله

1978 - فرح اشرف عبد ا ابو شادي  مدير   المقيد برقم قيد    108801   وتم ايداعه بتاريخ    

16-08-2017 برقم ايداع   29663 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2017  بــ :  

1979 - احمد محمد احمد غنيم  مصفى   المقيد برقم قيد    108833   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-17 

برقم ايداع   29904 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  على ان يقوم المصفي بجميع اعمال تصفية 

الشركة وعلى وجه الخصوص:  1- وفاء ما على الشركة من ديون والتزامات  2- بيع مال الشركة منقول  أو 

ا بالمزاد العلني أو بأي طريقة اخرى يراها  3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم عقار 

1990 - سعيد محمد رؤف عبد الرؤف ابو العنين السلب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    109041   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-08-2017 برقم ايداع   30821 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2017  بــ :  تعديل صفة 

الشريك سعيد محمد رؤف عبد الرؤوف ابو العنين السلب من موصى الى متضامن - يكون للشريك المتضامن 

الول / سعيد محمد رؤف عبد الرؤوف ابو العينين السلب منفردا الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق القتراض والرهن كل ذلك باسم الشركة 

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

على عقود البيع والشراء للسيارات المملوكة للشركة وله الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل 

وله الحق في توكيل او تفويض الغير فى كل ماذكر ماعدا الشركاء الموصيين ويكون حق الدارة والتوقيع وفتح 

الحسابات والتوقيع على الشيكات والمسؤولية امام الجيهات الرسمية والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم لى من 

الشركاء الثلثه المتضامنين منفردا

1991 - خالد محمود نور الدين عبد الحافظ الببلوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3303   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-06-1999 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  
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1992 - محمد عزت بسيونى بسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3303   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1999 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

1993 - محمود محمد الدسوقى محمد حسن بر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3303   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-06-1999 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

1994 - هشام محمد الدسوقى محمد حسن بر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3303   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1999 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

1995 - عمرونبيل محمد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3303   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1999 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

1996 - سامر عبد الفتاح محمد الوزيرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3303   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-1999 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  

1997 - محمد الدسوقى  محمد حسن بر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3303   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-06-1999 برقم ايداع   469 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة ثلثة سنوات قادمة حتى 25 / 10 / 2025  وتفويض السيد/ محمد الدسوقي محمد حسن بر رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب, وكذلك السيد/ محمود محمد الدسوقي محمد حسن بر عضو مجلس الدارة, والسيد/ هشام 

محمد الدسوقي محمد حسن بر عضو مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير 

ولرئيس مجلس الدارة والسيد/ محمود بر والسيد/ هشام بر منفردين أو مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم, وكذلك التعامل أمام جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والحق في القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف, وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها أمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وأمام مصلحة الشهر العقاري ولهم الحق في قبض الثمن ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بكافة معاملت الشركة ولهم 

الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

1998 - اسامة محمود زرزور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109156   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2017 برقم ايداع   31384 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2017  بــ :  تجديد تعيين مجلس أدارة 

الشركة بنفس الصلحيات السابقة

1999 - اشرف محمد عبداللطيف عفيفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    109198   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2017 برقم ايداع   31673 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2017  بــ :  

2000 - احمد سمير محمد عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109353   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2017 برقم ايداع   32391 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2017  بــ :  

2001 - محمود امين ابوالعل امين محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109353   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2017 برقم ايداع   32391 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2017  بــ :  تشكيل مجلس الدارة

2002 - هشام احمد احمد سرحان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109353   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2017 برقم ايداع   32391 تم التأشير فى تاريخ 06-09-2017  بــ :  

2032 - ستيفن راتيل Stephen Rattle  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110712   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-10-2017 برقم ايداع   38142 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات جديدة

2033 - محمد عيد مسعد عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18301   وتم ايداعه بتاريخ    2006-03-30 

برقم ايداع   4256 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2017  بــ :  

2034 - ستيفان جنيفيف مارى فيليب جيران  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    1365   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-12-1995 برقم ايداع   561 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2017  بــ :  استقالة

2049 - احمد صلح سالم حسن محيسن  مدير   المقيد برقم قيد    111105   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39674 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  بدل من السيده / امال احمد 

محمد رحومة- و يباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة.  -
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2050 - منه ا  احمد  ابراهيم  الدسوقي  مدير   المقيد برقم قيد    111105   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39674 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  بدل من السيد / يحيي الشافعي 

احمد محمد رحومة

2051 - يحيى الشافعي احمد محمد رحومة  مدير   المقيد برقم قيد    111105   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39674 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  استقالة

2052 - عادل احمد السيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111152   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2017 برقم ايداع   39773 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للخدمات البترولية - ابسكو

2003 - محمد محمد حسونه محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    109457   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2017 برقم ايداع   32867 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2017  بــ :  الموافقة بالجماع على منح 

السيد/ محمد محمد حسونه محمد محمود - مدير الشركة صلحيات التوقيع عن الشركة وذلك عن النحو التالي : 

يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها 

في ما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وله منفردا  الحق في 

التعامل بإسم الشركة و ضمن 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 وغلق 

حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع 

أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وله 

حق 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 الغير في كل أو بعض ما ذكر

2004 - احمد رجب عبدالمولى حسب النبى  مدير   المقيد برقم قيد    109784   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2017 برقم ايداع   34323 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2017  بــ :  استقالة

2005 - احمد سعيد احمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    109784   وتم ايداعه بتاريخ    19-09-2017 برقم 

ايداع   34323 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2017  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل المدير 

الشركة في علقاتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه - وله 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 وغلق الحسابات وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن  والبيع 

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

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذينية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله حق التوكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2006 - محمد محمد عبد الحميد سيد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109870   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34611 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  - تجديد صلحيات رئيس 

مجلس الدارة بتعيين الستاذ / محمد محمد عبد الحميد سيد احمد رئيسا لمجلس الدارة وله في ذلك اوسع السلطات 

في ادارة الشركة وذلك في التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وابرام العقود والتوقيع عليها نيابة عن 

الشركة وكذا التعامل مع البنوك في السحب واليداع وعمل التسهيلت الئتمانية وفتح الحسابات باسم الشركة 

وسحب الشيكات وصرفها وايداعها نيابة عن الشركة لدى كافة البنوك وكذا عمل اجراءات الرهن والقتراض وكذا 

كافة القرارات الدارية من تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم ومراقبة العمل الداخلى كما له كافة الصلحيات لما 

يراه لصالح العمل بالشركة .

2007 - عماد حلمي فرج ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    109874   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34615 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  خروج
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2008 - محمد حسن رشوان سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109874   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34615 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  خروج

2009 - امجد جمال محمود فرحات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109874   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34615 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  

2010 - طارق احمد محمد غنيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    109874   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-09-2017 برقم ايداع   34615 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  يملك حق التوقيع 

علي معاملت الشركة رئيس مجلس إدارة الشركة فقط وللسيد / رئيس مجلس الدارة الحق رهن و القتراض 

وللسيد / رئيس مجلس الدارة حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس المال الشركة المودع بالبنك

2011 - طارق محمد حسن منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109874   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34615 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  

2012 - خالد عبد النعيم موسى حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109874   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34615 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  

2013 - رحاب محمد حسن  منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    109874   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2017 برقم ايداع   34615 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2017  بــ :  

2014 -  محمد مرسى متولى السيد عيسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    110216   

وتم ايداعه بتاريخ    02-10-2017 برقم ايداع   36136 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2017  بــ :  - تحديد 

اختصاصات رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة على النحو التالى :  تفويض السيد 

الستاذ / محمد مرسى متولى السيد عيسى بصفته رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب فى القيام بمباشرة كل 

السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة العمال اللزمة لتحقيق غرضها ولسيادته الحق فى تمثيل الشركة 

امام الغير وجميع الجهات الرسمية والحكومية وغير الرسمية والتوقيع امام مكاتب ومأموريات  الشهر العقارى 

والتوثيق , تفويض السيد الستاذ / محمد مرسى متولى السيد عيسى بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

والسيد الستاذ / مروان محمد مرسى متولى السيد عيسى بصفته نائب رئيس مجلس الدارة ) منفــــردان ( فى 

التوقيع عن الشركة فى فتح العتمادات والحسابات امام كافة البنوك واغلقها والسحب واليداع من البنوك 

والتوقيع على الشيكات عن الشركة وفى التوقيع منفردان امام كافة البنوك نيابة عن الشركة على كافة  عقود 

الستدانة والقتراض والتسهيلت الئتمانية والتسويات والجدولة والرهون بكافة انواعها ولسيادتهما الحق منفردان 

فى التوقيع عن الشركة على كافة العقود المتعلقة بإدارة الشركة , والتوقيع والتمثيل منفردان نيابة عن الشركة امام 

الغير وكافة الجهات المختصة على العقود بكافة انواعها من بيع وشراء وتأجير واستئجار وتوثيقها امام مأموريات 

الشهر العقارى وكافة الجهات المختصة وأجهزة المدن ولسيادتهما الحق فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها 

منفردان على كافة عقود البيع والتنازل عن كافة الصول العقارية والمنقولة المملوكة للشركة امام كافة الجهات 

المختصة قانونا  واجهزة المدن ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق ولسيادتهما الحق منفردان فى اصدار توكيلت 

رسمية غير قابلة لللغاء ولسيادتهما الحق فى توكيل الغير بالصفة فى كل ابو بعض ما ذكر .

2015 - مروان محمد مرسى متولى السيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110216   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-10-2017 برقم ايداع   36136 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2017  بــ :  

2016 - نعيمه الششتاوى السيد البساط  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110216   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2017 برقم ايداع   36136 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2017  بــ :  

2017 - طارق فتحى ابو سريع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110216   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2017 برقم ايداع   36136 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2017  بــ :  

2018 - سمير محمد محمود حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110216   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2017 برقم ايداع   36136 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2017  بــ :  

2019 - كرم امين السيد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    110252   وتم ايداعه بتاريخ    03-10-2017 برقم 

ايداع   36257 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2017  بــ :  تسويق - استقالة

2020 - محمد حمدان ديب حمدان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    101356   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2017 برقم ايداع   2886 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2017  بــ :  
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2021 - رضا السيد محمد غراب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101356   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2017 برقم ايداع   2886 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2017  بــ :  تجديد تعيين اعضاء مجلس 

الدارة لفترة جديدة - مع بقاء صلحيات التوقيع المدونة بالسجل كما هو دون تعديل -واضافة صلحيات للستاذ / 

اسلم رضا السيد محمد غراب - عضو مجلس الدارة على ان يكون له الحق فى التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان .

2022 - اسلم رضا السيد محمدغراب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101356   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2017 برقم ايداع   2886 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2017  بــ :  

2023 - عماد عبد المجيد محمود السنباطي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15409   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2005 برقم ايداع   9107 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2017  بــ :  ممثل  عن شركة اورنچ 

مصرللتصالت ش.م.م - إلغاء كافة سلطات التوقيع الواردة على السجل التجاري للشركة الخاصة بالسيد/ برونو 

ميتلينج والسيد/ أيمن أحمد عبد العزيز أحمد والسيد/ ناجي وليم عبدا جرجس والسيد/ عبد الفتاح فيظي عبد الفتاح 

قاسم.   وذلك مع إبقاء كافة سلطات التوقيع الخرى الواردة على السجل التجاري للشركة كما هي.

2024 - أحمد مصطفي محمد حسن العبد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15409   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2005 برقم ايداع   9107 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2017  بــ :  منتدب - ممثل  عن شركة 

موبينيل للتصالت ش.م.م

2025 - مروه مصطفي كامل محمد العزب العيوطي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15409   وتم 

ايداعه بتاريخ    30-06-2005 برقم ايداع   9107 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2017  بــ :  ممثل  عن 

شركة اورنچ مصر للتصالت ش.م.م

2026 - رانيا محروس غريب حافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15409   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2005 برقم ايداع   9107 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2017  بــ :  ممثل  عن شركة اورنچ مصر 

للتصالت ش.م.م

2027 - طارق السيد عفت عبد الرؤوف رمضان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15409   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-06-2005 برقم ايداع   9107 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2017  بــ :  ممثل عن شركة 

اورنج مصر للتصالت ش.م.م

2028 - محمود عبدا امين يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110692   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2017 برقم ايداع   38070 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2017  بــ :  تشكيل مجلس الدارة - مع بقاء 

كافة صلحيات مجلس الدارة كما هى دون تغيير

2029 - محمد محمد يوسف متولي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    110692   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2017 برقم ايداع   38070 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2017  بــ :  استقالة

2030 - نرمين مسعد يوسف حسن سلمه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    110692   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2017 برقم ايداع   38070 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2017  بــ :  

2031 - اميرة مصطفى منصور محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    110692   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2017 برقم ايداع   38070 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2017  بــ :  

2035 - صهيب محمد الخالد المسدى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    110850   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2017 برقم ايداع   38818 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2017  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع امام 

الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم 1/ صهيب محمد الخالد المسدي 2/ عبد المهيمن محمد لؤي خلف 3/ 

محمد راتب محمد ماجد السباعي ولهم منفردين أو مجتمعين التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وللشريكين السيد / 

صهيب محمد الخالد المسدي و 2 / السيد / عبد المهيمن محمد لؤي خلف  مجتمعين أو منفردين التعامل والتوقيع 

مع  جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع البنوك مجتمعين أو 

منفردين وكل ذلك باسم الشركة وممتلكاتها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجر ولهم  

مجتمعين أو منفردين تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتبهم واجورهم ولهم مجتمعين أو منفردين 

حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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2036 - احمد عبدالجليل محمد خليل عبيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111035   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39436 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  أصبح اختصاصات كل من 

رئيس مجلس الدارة السيد/ أحمد عبد الجليل محمد خليل عبيد والعضو المنتدب السيد/ محمد أحمد عبد الجليل 

محمد وتصبح الختصاصات كالتالي :-إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير وفى البلد وفي الخارج وابرام كافة العقود 

اللزمة للتشغيل وكذلك التوقيع عن الشركة في جميع المعاملت البنكية وقبض وصرف وإعطاء الشيكات وفتح 

الحسابات البنكية وبيع وشراء الصول الثابتة والمنقولة لحساب الشركة وكذا الحصول على القروض والتسهيلت 

البنكية لجميع أنواعها وفتح العتمادات وخطابات الضمان وتسليمها وتقديم الضمانات بجميع أنواعها والتوقيع على 

ما توصل إليه واستلم وتسليم فى كل ما يخص ذلك وله كافة الصلحيات مع التعامل مع كافة البنوك الحكومية 

والستثمارية التي تتعامل معها الشركة وذلك فى اليداع والسحب وتسوية الحسابات معها وابرام وتنفيذ عقود 

القرض والرهن والتوقيع على أوامر البيع والشراء والعقود والنماذج اللزمة للتداول الوراق المالية امام البورصة 

وشركات السمسرة في الوراق المالية ) ولهما الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل أو بعض ما جاء من 

صلحيات( مجتمعين أو منفردين ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التصالح فى القضايا بجميع أنواعها فى البلد 

أو فى الخارج

2037 - مؤمن احمد محمد الميهى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111044   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39445 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  

2038 - شريف فهمى أسماعيل سند  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111044   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39445 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  

2039 - محمد رحيم محمد مختار الكشكي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    111044   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39445 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  

2040 - محمد عمرو محروس عبدالعال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111044   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39445 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  

2041 - مجدى محمد على الكومى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111044   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39445 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة - 

يكون للسيد/ مجدى محمد على الكومى " رئيس مجلس الدارة " والسيد/ محمد رحيم محمد مختار محمد كمال 

الدين الكشكي " العضو المنتدب " مجتمعيين او منفردين حق الدارة والتوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم والتوقيع على عقود تاسيس وتعديل الشركات بكافة أنواعها ولهما حق التوقيع و التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من فتح الحسابات الدائنة والمدينة وحق السحب وإليداع والتوقيع على الشيكات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وفتح الحسابات الدائنة والمدينة وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق توقيع وتسديد 

وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية ولهما حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر مجتمعيين 

أو منفرديين .

2042 - علء الدين احمد محمد طوسون  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    111044   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-10-2017 برقم ايداع   39445 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  استقالة

2043 - ايهاب محمد عادل نصار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111044   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39445 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  استقالة

2044 - عمرو احمد عبدالرحمن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111044   وتم ايداعه بتاريخ    

22-10-2017 برقم ايداع   39445 تم التأشير فى تاريخ 22-10-2017  بــ :  استقالة

2045 - ايمن السيد توفيق الجنيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111143   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   39712 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2017  بــ :  

2046 - زياد على سيف السلم احمد الختام  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    111143   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   39712 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2017  بــ :  

2047 - عماد متولى عبد الستار شاهين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111143   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   39712 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2017  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة 

ليصبح خلل الفترة القادمة كما يلى - على ان تكون المدة لهذا المجلس ثلث سنوات - مع بقاء سلطات التوقيع عن 

الشركة كما هى دون تعديل
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2048 - أمال احمدمحمد رحومه  مدير   المقيد برقم قيد    111105   وتم ايداعه بتاريخ    2017-10-24 

برقم ايداع   39674 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2017  بــ :  استقالة

2062 - شريف المحمدى عبد الرحمن  حويدق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111462   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-10-2017 برقم ايداع   40436 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2017  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الدارة وتجديد مدته - الموافقة بالجماع على أعطاء حق التوقيع عن الشركة منفردآ للسيد الستاذ / شريف 

المحمدى عبد الرحمن حويدق رئيس مجلس الدارة ويكون له كافه الصلحيات فى تمثيل الشركة والتوقيع أمام 

جميع الجهات الحكومية والغيرحكومية وتمثيل الشركه امام القضاء وإعطاء حق التوقيع أمام كافه البنوك فيما 

يختص باليداع والسحب وغيرها وكافه المعاملت المصرفيه وله الحق فى إبرام عقود القروض والرهون وله حق 

شراء كافه الصول للشركه كما أنه له الحق فى بيع كافه اصول الشركه الثابته والمنقوله وله الحق فى التوقيع على 

هذه العقود بصفه نهائيه أمام مصلحه الشهر العقارى ومكاتب التوثيق والتعامل أمام مصلحه الشهر العقارى وكافه 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه كما أن له الحق فى بيع الصول المنقوله للشركة وكذالك المعدات واللت 

والدوات وغيرها كما ان له حق  شراء وبيع السيارات وتمثيل الشركة أمام وحدات التراخيص بجميع محافظات 

الجمهورية وله الحق فى تمثيل الشركة أمام كافه الوحدات المحليه وكافه المدن والمحافظات والدارات  كما أن له 

الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل او بعض ما سبق

2063 - امين المحمدى حويدق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111462   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2017 برقم ايداع   40436 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2017  بــ :  

2064 - احمد فاروق حفنى حامد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111462   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2017 برقم ايداع   40436 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2017  بــ :  

2065 - احمد سامر محمد زهير صباهى  مدير   المقيد برقم قيد    111491   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2017 برقم ايداع   40543 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2017  بــ :  استقاله

2066 - احمد احمد هيثم مكتبى  مدير   المقيد برقم قيد    111491   وتم ايداعه بتاريخ    26-10-2017 برقم 

ايداع   40543 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2017  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة  وللسيد/ احمد هيثم محمد مكتبي  -  منفردا الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم لغراض الستيراد وكل ما يتعلق بشئون الشركة وللسيد / احمد هيثم محمد مكتبى )مصري 

الجنسية ( , والسيد/ احمد احمد هيثم مكتبي ) سوري الجنسية ( )مجتمعين او منفردين( حق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم والتعامل 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 

راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق كفالة الغير وكافة الشركات الخرى فى التسهيلت 

البنكية التى تحصل عليها لدى البنوك وكذلك الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والقتراض والرهن 

للموال المنقولة و غير المنقولة باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل  او بعض ما ذكر
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2067 - حسن السيد محمد الشناوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    37995   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-04-2009 برقم ايداع   6642 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  ممثل عن شركة 

قويسنا للتنمية الزراعية ش.م.م - 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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2068 - عبد العزيز سعيد عبد القادر موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    111609   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-10-2017 برقم ايداع   40825 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  - يمثل رئيس مجلس 

الدارة او الرئيس التنفيذى للشركة امام القضاء

2069 - احمد عبدالسلم محمد ابوالمجد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15254   وتم ايداعه بتاريخ    

31-10-2017 برقم ايداع   41547 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2017  بــ :  بدل  من السيد/ أحمد فتحي عبد 

المجيد عبد النبي, ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية

2070 - محمد ابراهيم محمد مراد  مدير   المقيد برقم قيد    111996   وتم ايداعه بتاريخ    2017-11-01 

برقم ايداع   41699 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2017  بــ :  يمثل المديرين الشركة في علقاتها في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة في القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين / مصطفي محمد فرج جنيدي , ايهاب سلمه علي عبد الحي ابراهيم 

ومحمد ابراهيم محمد مراد منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم, وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإبداع والتوقيع علي الشبكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم ا لحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر أما القتراض والرهن 

من البنوك وبيع أصول وممتلكات الشركة فيلزم موافقة الجمعية العامة العادية للشركة

2071 - محمد  عزيز نخيره عزيز الشريفي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    112292   وتم ايداعه بتاريخ    

06-11-2017 برقم ايداع   42713 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2017  بــ :  

2072 - محمد الفاتح ابو الوفاء سيد عبد الفضيل  مدير   المقيد برقم قيد    112389   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2017 برقم ايداع   42997 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2017  بــ :  استقالة

2073 - هشام فاروق محمود حسنين العليمي  مدير   المقيد برقم قيد    112389   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2017 برقم ايداع   42997 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2017  بــ :  استقالة

2074 - زين العابدين عبد الموجود احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    112389   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2017 برقم ايداع   42997 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2017  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير,  و له منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة  والتعامل باسمها  فيما عدا ما أحتفظ به هذا 

العقد وقانون الشركات  أو لئحته التنفيذية  للجمعية العامة - وللمدير منفردا الحق في التعامل  باسم الشركة  

وضمن أغراضها أمام جميع  الجهات الحكومية  وغير الحكومية  والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم  والتعامل مع  وزارة القوى العاملة  والسفارات والقنصليات  وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك 

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

العقارية والراضى والسيارات 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 والتجاريه 

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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2075 -  ندى رأفت عبد الجواد احمد دنيا  مدير   المقيد برقم قيد    113245   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   46395 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة-   يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولـه منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 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 وإيداع 

وفتح وغلق حسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال حق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها, وله 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 بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

والتصديق على شهادات الخبرة, وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2076 - هادي ايمن محمد فوزي محمد الشافعي  مدير   المقيد برقم قيد    113245   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2017 برقم ايداع   46395 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2017  بــ :  استقاله

2077 - محمود حسن محمد مصطفي علم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16766   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2005 برقم ايداع   15532 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2017  بــ :  الموافقه على تجديد تعيين 

مجلس الدارة لمدة ثلثة سنوات بنفس الختصاصات والصلحيات - اضافة لصلحيات مهندس محمود حسن 

محمد مصطفى علم رئيس مجلس الدارة كما يلى - له الحق فى التصالح والتنازل والنكار والبراء والتصرف 

فى اموال الشركه واستغللها سواء كانت منقوله او ثابته والتنازل عن الشيكات بأسم الشركة

2079 - محمود محى الدين محمود سامى العطار  مدير   المقيد برقم قيد    113518   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2017 برقم ايداع   47393 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2017  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة - يمثل المدير منفردا الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمدير منفردا الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشرکه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشرکه بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2080 - عبد الوهاب حسن عبد الوهاب احمد بلل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74678   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-06-2014 برقم ايداع   15084 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  

2081 - شريف حسن عبد الوهاب احمد بلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74678   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-06-2014 برقم ايداع   15084 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  استقالة

2082 - صفوت عبدالمنعم احمد عبدالرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74678   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-06-2014 برقم ايداع   15084 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  

2083 - شركة / بريدج للتنمية العقارية ش.م.م  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74678   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-06-2014 برقم ايداع   15084 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  

2084 - محمد محمد عبد المقصود النجار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74678   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2014 برقم ايداع   15084 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  

2085 -  عبد الحميد حسن عبد الوهاب أحمد بلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74678   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-06-2014 برقم ايداع   15084 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  استقالة

2086 - احمد رضوان محمد حسن شحاتة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74678   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2014 برقم ايداع   15084 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  
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2087 - فؤاد فاروق عزيز بخيت  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    91398   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-03-2016 برقم ايداع   7523 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  اضافه اختصاصات 

الي السيد الدكتور / فؤاد فاروق عزيز رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب له الحق منفردا في البيع و التوقيع 

علي عقود البيع لصول الشركة وممتلكاتهم العقاريه و الرض و السيارات باسم الشركة ولمصلحتها وضمن 

اغراضها وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر

2088 - انور بشير سرور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113656   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2017 برقم ايداع   47895 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  تجديد مدة اعضاء المجلس لمدة 

اخرى مع ابقاء صلحيات المجلس كما هى دون تعديل

2089 - محمد اللمبى محمد شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113664   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2017 برقم ايداع   47903 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  

2090 - عبد النبى عبد الحميد جاد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113664   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2017 برقم ايداع   47903 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

2091 - أشرف فؤاد عوض مرسى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    113664   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2017 برقم ايداع   47903 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  

2092 - محمود شلبى محمود شلبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113664   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2017 برقم ايداع   47903 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2017  بــ :  

2093 - مدحت حامد حسن بنه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113735   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2017 برقم ايداع   48260 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2017  بــ :  ممثل  عن شركة جلوبال ام دى 

GLOBAL MDF INDUSTRIES B.V  .اف اندستريز بى فى

2094 - شريف علء احمد حسن الزيات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    113735   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2017 برقم ايداع   48260 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2017  بــ :  ممثل  عن شركة جلوبال ام دى 

GLOBAL MDF INDUSTRIES B.V  .اف اندستريز بى فى

2095 - أسامة عبد الحفيظ علي زيتون  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    113735   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-12-2017 برقم ايداع   48260 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2017  بــ :  - ممثل  عن 

شركة جلوبال ام دى اف اندستريز بى فى.  GLOBAL MDF INDUSTRIES B.V - الموافقة على تعيين 

مجلس ادارة جديد لمدة ثلث سنوات قادمة .

2096 - محمد محسن امام احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    114134   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2017 برقم ايداع   49709 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2017  بــ :  استقالة

2097 - محمد عصام مصطفى كمال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    114241   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2017 برقم ايداع   50053 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  

2098 - زهير احسان كريدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    114241   وتم ايداعه بتاريخ    2017-12-18 

برقم ايداع   50053 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  

2099 - سامر صلح الدين الراجل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    114241   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2017 برقم ايداع   50053 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  

2100 - ماركو روتوندى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114246   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2017 برقم ايداع   50081 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  استقالة

2101 - ماتيا كامبا ناتى Mattia Campanati  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114246   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-12-2017 برقم ايداع   50081 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  خلفا للسيد / 

ماركو روتوندى

2102 - باولو ترافاليني Paolo Travaglini  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114246   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-12-2017 برقم ايداع   50081 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  

2103 - وليد محمد شبل السيد ابراهيم  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    114246   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-12-2017 برقم ايداع   50081 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  

2104 - نيكول نجيلو مارينو Nicolanglo Marino  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114246   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-12-2017 برقم ايداع   50081 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2017  بــ :  
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2105 - ناجد سيد احمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    114583   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-12-2017 برقم ايداع   52414 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2017  بــ :  - الموافقة على تجديد 

مدة مجلس الدارة .

2106 - مهيمن ناجد سيد احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114583   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2017 برقم ايداع   52414 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2017  بــ :  

2107 - مؤمن ناجد سيد احمدمحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114583   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2017 برقم ايداع   52414 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2017  بــ :  

2108 - نشات سيد احمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114648   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2017 برقم ايداع   52664 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

2120 - محمد ابراهيم ناجى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115476   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2018 برقم ايداع   1683 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2018  بــ :  تحديد صلحيات التوقيع عن 

الشركة كما يلى : منح أ/ محمد إبراهيم ناجى إبراهيم رئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة امام القضاء والغير - 

يملك كل من محمد إبراهيم ناجى إبراهيم رئيس مجلس الدارة و أحمد محمد عباس احمد عضو مجلس الدارة 

المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك و المصارف بدون حدود ماليه قصوى على 

الشيكات باسم الشركة وحق السحب والبداع والتحويل وربط وفك الودائع باسم الشركة على كل الحسابات الخاصه 

باسم الشركة أو لحسابات أخرى أمام مختلف البنوك والمصارف وحق بيع وشراء أصول الشركة سواء عقارات أو 

منقولت أو سيارات باسم الشركة ولصالح الشركة أو للنفس أو الغير ولهما منفردين أو مجتمعين حق التوقيع على 

عقود البيع البتدائيه والنهائيه للصول أو المنقولت أمام مكاتب الشهر العقارى وإدارات المرور واستلم الرخص 

وشهادات البيانات وتسليم واستلم الموافقات من إتحاد الصناعات والغرف الصناعية والتجارية وكافه الجهات 

الحكومية على مستوى الجمهوريه ولهما مجتمعين أو منفردين  قبض المبالغ المودعة بإسم الشركة أمام مختلف 

الجهات الحكوميه وغير الحكومية ولهما مجتمعين أو منفردين التوقيع على كافه العقود والمشارطات والتفاقيات 

التى تتم بإسم الشركة ولهما منفردين حق الرهن والقرض باسم الشركة والتوقيع على عقود الرهن والقرض باسم 

الشركة أمام مختلف البنوك

2121 - شيرين ابراهيم ناجى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115476   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2018 برقم ايداع   1683 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2018  بــ :  

2122 - احمد محمد عباس احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    115476   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2018 برقم ايداع   1683 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2018  بــ :  

2123 - أحمد حربى محمد سليم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115502   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2018 برقم ايداع   1709 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2018  بــ :  

2124 - محمد سعيد محمد موسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    115502   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2018 برقم ايداع   1709 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2018  بــ :  تكون جميع الصلحيات الورادة 

بالسجل التجارى لرئيس مجلس الدارة فقط لغير .

2125 - سامح عبد الخالق شفيق عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    86248   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2015 برقم ايداع   25988 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2018  بــ :  استقالة

2126 - نجلء سيد احمد فهيم غراب  مدير   المقيد برقم قيد    86248   وتم ايداعه بتاريخ    2015-09-14 

برقم ايداع   25988 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2018  بــ :  
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2127 - عماد عبد الخالق شفيق عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    86248   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2015 برقم ايداع   25988 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو الئحة التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد / عماد عبدالخالق 

شفيق عبدالفتاح  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 حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات 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 الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2128 - سعيد صلح عقل عبدالنبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    116046   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2018 برقم ايداع   3706 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2018  بــ :  من الناحية الفنية والسياحية

2129 - مروان محمد السيد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116208   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   4212 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

2130 - محمد اسماعيل عبداللطيف محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116208   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-01-2018 برقم ايداع   4212 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  استقالة

2131 - كرمه مروان محمد السيد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116208   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   4212 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

2132 - محمد هشام اسماعيل علي اسماعيل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    116208   وتم ايداعه بتاريخ    

28-01-2018 برقم ايداع   4212 تم التأشير فى تاريخ 28-01-2018  بــ :  

2133 - حامد محمود حامد المعداوى  مدير   المقيد برقم قيد    116477   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2018 برقم ايداع   5253 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2018  بــ :  

3371 - هشام اسماعيل السيد السباعى  مدير   المقيد برقم قيد    177147   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   58347 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة.

3372 - محمد رضا السيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    177147   وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2021 برقم 

ايداع   58347 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  

3373 - سالم عبد العال سالم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195832   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   4171 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  استقالة

3374 - محمد فوزي عطيه يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195832   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2021 برقم ايداع   4171 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  استقالة
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2134 - محمد احمد حسين حسانين  مدير   المقيد برقم قيد    116477   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-01 

برقم ايداع   5253 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2018  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين اومنفردين في هذا الصدداوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون اولئحة التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد / 

Beat  والسيد / بيات شيرير Roger Patrick محمد احمد حسين حسانين والسيد / روجر باتريك ماير

Scherrer 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 وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء ولهم 

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 السنتدات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين حق القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر - وللسيد / 

حامد محمود حامد المعداوى حق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  فقط

2135 - السيد بيات شيرير   Beat Scherre  مدير   المقيد برقم قيد    116477   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2018 برقم ايداع   5253 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2018  بــ :  

2136 - روجر باتريك ماير  Roger Patrick  مدير   المقيد برقم قيد    116477   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2018 برقم ايداع   5253 تم التأشير فى تاريخ 01-02-2018  بــ :  
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2137 - محمد رفعت محمد ادريس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116673   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2018 برقم ايداع   5983 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2018  بــ :  يملك حق الدارة و التوقيع علي 

معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة , و 

لمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين.  وللسيد/ محمد رفعت محمد ادريس )رئيس مجلس الدارة( اوالسيد / احمد طه فهمي 

منصور)نائب رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب( ( منفردين الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات البنكية  و لهما الحق في توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر و لهما الحق في تمثيل الشركة في علقتها مع الغير و لهما في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة و التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع 

العام وقطاع العمال و القطاع الخاص و التعامل مع شركة العاصمة الدارية  للتنمية العمرانية و كافة الدارات و 

نيابات المرور و هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة السكان و التعمير و استصدار خطابات و شهادات الضمان و 

تسييل خطابات الضمان وعمل القرارات اللزمة لها و لهما الحق في التوقيع علي عقود القتراض و الرهن و 

البيع لصالح النفس او الغير و ان يكون لهما حق توكيل البنوك او الغير في كل او بعض ما ذكر باسم الشركة 

ولصالحها و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و لهما في سبيل ذلك التوقيع علي عقود التسهيلت 

الئتمانية بكافة انوعها للعقارات و المنقولت و كافة المقومات المادية و المعنوية لصالح البنوك او الغير و توكيل 

الغير في كل او بعض ما ذكر و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و مصلحتها و ضمن اغراضها و كذلك لهما حق 

التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات كما ان لهما الحق في 

التوقيع علي عقود الشركات و عقود الفسخ الخاصة بها و تصفيتها و اندماجها و دمجها مع غيرها من الشركات و 

ادخال اي تعديلت عليها امام الشهر العقاري و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها .و لهما الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و التوقيع و التحويل و 

تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و التعاقد باسم الشركة و التوقيع علي كافة العقود الخاصة بالمقاولت و المناقصات و الممارسات 

وشراء كافة المنقولت و العقارات الخاصة بالشركة و شراء السيارات للشركة او للغير و التوقيع علي طلبات و 

اقرارات و التوقيع علي العقود البتدائية و النهائية لشراء العقارات و الراضي و الوحدات السكنية و المحلت 

التجارية و التصديق عليها و تسجيلها امام الشهر العقاري   كما يكون لهما الحق في اثبات التاريخ امام الشهر 

العقاري و التوقيع علي العقود الخاصة بالتطوير العقاري و مع الشركات المتخصصة و لهما حق التوقيع علي 

عقود تاسيس الشركات بكافة انوعها و لهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2138 - محمد جبالى عبد الفتاح علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    109912   وتم ايداعه بتاريخ    

24-09-2017 برقم ايداع   34868 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2018  بــ :  -  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤلية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين وللشريكين المتضامنان مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها 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 وحق 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 وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق 

كفالة الغير ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض من ذكر .
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2139 - مدحت حسن محمد علم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    116760   وتم ايداعه بتاريخ    

07-02-2018 برقم ايداع   6261 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2018  بــ :  زيادة صلحيات التوقيع للسيد 

المهندس/ مدحت حسن محمد علم رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ / محمد مدحت حسن علم عضو مجلس 

الدارة المنتدب لتصبح صلحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالي : يملك كل من السيد المهندس/ مدحت 

حسن محمد علم رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ / محمد مدحت حسن علم عضو مجلس الدارة المنتدب 

مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف بدون حدود 

مالية من سحب وايداع والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهما حق قبض ودفع كافة المبالغ التي تخص معاملت الشركة وابرام جميع العقود والمشاركات 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما الحق في بيع ممتلكات الشركة الثابته 

والمنقوله ولهما الحق  في القتراض والرهن لنفسهم او للغير ولهما حق توكيل الغير في القتراض والرهن لنفسهم 

او للغير والتوقيع على عقود بيع السيارات ووحدات مشروع الشركة ولهما حق توكيل وتفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر

2140 - ماجد شفيق احمد حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117094   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2018 برقم ايداع   7358 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2018  بــ :  استقالة

2141 - محمد العزب سعد احمد خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117094   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2018 برقم ايداع   7358 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2018  بــ :  تفويض السيد الستاذ / رئيس 

مجلس الدارة أو من يفوضه بأبرام عقود المعاوضة مع الشركات الشقيقة والمساهمين وأعضاء مجلس الدارة 

الطبيعيين أو العتبارين طبقا للقانون مع العرض علي الجمعية العامة.

2224 - السيد عبد النبي رضا السيد حجازي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    120626   

وتم ايداعه بتاريخ    03-05-2018 برقم ايداع   20024 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2018  بــ :  الموافقة 

بالجماع على ان يبقى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ذات السلطات والصلحيات المؤشر بها فى السجل 

التجارى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السابق

2225 - جويل ليروى كامبل  Joel Leroy Campbell  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120703   

وتم ايداعه بتاريخ    06-05-2018 برقم ايداع   20352 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  

2226 - براندون كريج سبير Brandon craig spear  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120703   

وتم ايداعه بتاريخ    06-05-2018 برقم ايداع   20352 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  

2227 - مارثا ساليناس  Martha Salinas  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120703   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-05-2018 برقم ايداع   20352 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  

2228 - كورتيس كيفن كلوس   Curtiss Kevin Klus  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    120703   

وتم ايداعه بتاريخ    06-05-2018 برقم ايداع   20352 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2018  بــ :  استقالة

2229 - رؤى محمد عبدالعزيز السيد  مدير   المقيد برقم قيد    120800   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2018 برقم ايداع   20698 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2018  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم  

لمدة غير محددة- تمثل المديرة الشركة فى علقاتها مع الغير و لها منفردة فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة و ضمن اغراضها 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 فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

التوقيع على الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق   القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و 

كذلك لها حق التوقيع على عقود الشراء والبيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و لها الحق فى تعيين 

و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم  و اجوروهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لها حق 

قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشاركات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالحل و لها حق التوقيع على عقود التأسيس و لها 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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2142 - احمد سليمان حمزة عوض  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    117145   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-02-2018 برقم ايداع   7521 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2018  بــ :  السيد/ أحمد 

سليمان حمزة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء - يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة, ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عده مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين - ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا حق التوقيع والسحب والفراج عن 

رأس المال المودع بالبنك وللسيد/ أحمد سليمان حمزه الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أما جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتعيين وعزل مستخدمى 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 جميع 

الصلحيات لتصريف أعمال الشركة والتعامل باسمها وله الحق في التوقيع منفردا على النماذج والمستندات 

المصرفية الخاصة بفتح واغلق الحساب وحق التوقيع على الشيكات العادية والمصرفية الصادرة من قبل الشركة 

وخطابات التحويل الى حسابات أطراف أخرى والضمانات المصرفية وكذلك المستندات التي تقدمها الشركة 

للدخول في المناقصات وعمليات ربط وفك وتحويل الودائع الثابتة لحسابات الشركة المفتوحة لدى البنوك وحق 

القتراض والرهن بكافة أنواعها لطافة أصول الشركة بما قيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافه 

الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاصة بذلك وله حق التوقيع على عقود كفالة الغير باسم الشركة وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها والتوقيع على كافة العقود 

البتدائية والنهائية بالبيع والشراء والرهن والبدل والقتراض والتبرع بالعقار والمنقول والتصرف في كافة أمور 

الشركة وله حق التوقيع على عقود التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

وهيئة الرقابة المالية وتأسيس الشركات وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وحق توكيل أو تفويض الغير 

لصالح البنوك أو الغير في كل أو بعض ما ذكر

2143 - ايمان  محمد عبدالنبي عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117145   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2018 برقم ايداع   7521 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2018  بــ :  

2144 - وائل على احمد عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117145   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2018 برقم ايداع   7521 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2018  بــ :  استقاله

2145 - محمد كمال عمرالبيك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117205   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2018 برقم ايداع   7752 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2018  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة بنفس 

التشكيل

2146 - محمد على عمر البيك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117205   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2018 برقم ايداع   7752 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2018  بــ :  

2147 - محمود عمر البيك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117205   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2018 برقم ايداع   7752 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2018  بــ :  

2148 - ناجى سمير توما توماس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117217   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2018 برقم ايداع   7793 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2018  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الدارة - 

وتفويض السيد / ناجى سمير توما توماس رئيس مجلس الدارة والسيد / محمد الجارحى عبدالرؤوف شويته عضو 

مجلس الدارة المنتدب )مجتمعين( أو )منفردين( فى التعامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك فيما يتعلق 

بنشاط الشركة ومجتمعين فى شراء وتسجيل الراضى بإسم الشركة وفي التوقيع على عقود بيع الوحدات وعقود 

المقاولت وإبرام العقود التى تخص غرض الشركة والتعامل أمام البنوك فيما يخص فتح الحسابات وفتح 

العتمادات المستندية وخطابات الضمان وتفويض السيد / محمد الجارحى عبدالرؤوف شويته عضو مجلس الدارة 

المنتدب منفردا  فى التوقيع على الشيكات وأوامر السحب للمبالغ حتى مبلغ 200000 جم )مائتى الف جنيه 

مصرى( ومجتمعا  مع السيد / ناجى سمير توما توماس رئيس مجلس الدارة فى سحب المبالغ التى تزيد عن 

200000 جم )مائتى الف جنيه مصرى( أما فيما يخص القتراض والرهن والسحب على المكشوف والحصول 

على التسهيلت البنكية فيكون بموافقة الجمعية العامة العادية ولهم الحق فى تفويض الغير فى كل او بعض مما 

سبق ذكره وتفويض السيد / محمد الجارحى عبدالرؤوف شويته فى الفراج عن رأس المال المجمد لدى البنك . 

وتفويض السيد / سامى لمعى غبر عطيه فى التوقيع على عقود المقاولت
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2149 - محمد الجارحى عبد الرؤوف شويته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117217   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-02-2018 برقم ايداع   7793 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2018  بــ :  المنتدب

2150 - محمود محمد سعد عبدالمقصود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117260   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   7924 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  

2151 - احمد مصيلحى عبدالجليل محمد موسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

117260   وتم ايداعه بتاريخ    18-02-2018 برقم ايداع   7924 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  

كما تمت الموافقة على تحديد سلطات وصلحيات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وكذلك تفويض جميع 

صلحيات رئيس مجلس الدارة الى أعضاء مجلس الدارة  لتكون على النحو التالي:- لرئيس مجلس الدارة 

وأعضاء مجلس الدارة )مجتمعين او منفردين ( حق تمثيل الشركة أمام القضاء 0لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب وأعضاء مجلس الدارة )مجتمعين او منفردين (حق التوقيع على جميع تعاملت الشركة لدى جميع 

الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وشركة تنمية الريف المصري الجديد والقطاع العام وقطاع العمال 

العام والقطاع الخاص وجميع الهيئات والمؤسسات والوكالت , ومصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها , ومكاتب 

الشهر العقاري والسجل التجاري والغرف التجارية ووحدة تراخيص السيارات ونيابات المرور , وعلى وجه 

العموم التعامل امام جميع الجهات اللزم التعامل معها لتسير أمور الشركة  0لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب وأعضاء مجلس الدارة )مجتمعين او منفردين( حق التعامل والتوقيع باسم الشركة لدى جميع البنوك 

والمصارف كما لهم حق السحب بدون حدود واليداع والتحويلت واصدار الشيكات والتوقيع عليها وفتح وغلق 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان , ولهم حق السحب واليداع والفراج عن كل أو بعض من رأسمال 

الشركة المصدر المودع بالبنك  0لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الدارة )مجتمعين او 

منفردين(حق التوقيع باسم الشركة على جميع العقود والتفاقيات وكافة المستندات والوراق التى تكون الشركة 

طرفا فيها0لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الدارة )مجتمعين او منفردين( حق تعيين 

المديرين والعاملين والستشاريين بالشركة واعتماد الهيكل التنظيمي, واعداد واعتماد اللوائح الداخليه0 علما بان 

تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

2152 - عبدا عبدا محمد الشاعر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117260   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   7924 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  

2153 - محمود محمد سعد عبدالمقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117260   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   7924 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  استقالة

2154 - عاطف محمد احمد عبدالحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    117260   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2018 برقم ايداع   7924 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2018  بــ :  

2155 - رزان  وليد مسعد المنسوب  خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117549   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2018 برقم ايداع   8860 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2018  بــ :  

Page 1171 of 1616 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

2156 - كريم عماد انطون مسعد  مدير   المقيد برقم قيد    117728   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-27 

برقم ايداع   9523 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2018  بــ :  اختصاصات المديرين:  يمثل المديرون 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 أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللسيد /عماد أنطون نقول مسعد والسيد/ سمير 

عماد أنطون مسعد والسيد/ كريم عماد أنطون مسعد )مجتمعين أو منفردين( أو لي اثنين )مجتمعان( من السادة/ 

مرقص عيسى حنا إبراهيم )المدير من خارج الشركاء( ومريانة وجيه عوض ا عبد المسيح )المدير من خارج 

الشركاء( وداليا نادي لطف ا عبد السيد )المدير من خارج الشركاء( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 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 وتوكيل أو تفويض الغير فيما يخص نشاط الشركة.  وللسيد/ عبد 

ا سعد علي إسماعيل )المدير من خارج الشركاء( الحق في إدارة وتمثيل الشركة فيما يتعلق بأعمال التخليص 

الجمركي.  وللسيد/ عماد أنطون نقول مسعد )منفردا( حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والقتراض والرهن 

وشطب الرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وبيع أصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها. وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم. وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولتسهيل أو إنهاء أية أعمال تتعلق بنشاط الشركة , وله حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2157 - محمد يوسف عوض محمد اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2158 - شعبان على عبد العزيز على قنديل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  خروج

2159 - مصطفى حسن بدير على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  خروج

2160 - امل فتحى محمد عطيه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  خروج

2161 - سعيد متولي سليمان زايد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2162 - سليمان فايز ابراهيم عوض ا ندا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  

2163 - صلح بكر حلمي عباس عبدالقادر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117819   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2018 برقم ايداع   9831 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2018  بــ :  
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2168 - مصطفى جميل محمد مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101691   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2017 برقم ايداع   4055 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  - تعديل صلحيات مجلس 

الدارة لتصبح جميع الصلحيات لرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعيين 

ومنفردين كما يلى - لرئيس مجلس الدارة السيد/ مصطفى جميل محمد ولنائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب السيد / وائل صلح الدين عبده أحمد البلتاجى )مجتمعين أو منفردين( حق التوقيع أمام كافة البنوك وفتح 

وغلق الحسابات والسحب واليداع نقدا  أو بشيكات وطلب التسهيلت الئتمانية والمصرفية و القتراض من البنوك 

والتوقيع على الرهن والضمانات البنكية؛ وحق  تأسيس الشركات و الفروع و التحالفات مع هيئات و أشخاص 

أخرى طبيعية أو اعتبارية محلية أو أجنبية داخل و خارج جمهورية مصر العربية ولهما حق  تعديلها و فسخها 

ومحوها و إنهائها؛ والتوقيع على عقود الشراء للراضى والعقارات و المركبات بكافة أنواعها بإسم ولصالح 

الشركة والتوقيع على تراخيص السيارات أمام المرور واستلم الرخص وشهادات براءة الذمة و تجديدها والتوقيع 

على العقود والمحررات والمستندات والتصديق عليها وتوثيقها بالشهر العقاري ومكاتب التوثيق وشراء أصول 

الشركة بإسم ولصالح الشركة و تمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب المصرية للضرائب العامة والمبيعات والقيمة 

المضافة والعقارية وجميع فروع الضرائب بكافة مأمورياتها ولجانها وفروعها وجميع مكاتب السجل التجارى و 

الصناعى والغرفة التجارية واتحاد مقاولى التشييد والبناء؛ وتعيين وإنهاء عقود العاملين بالشركة و المتعاملين معها 

و تمثيل الشركة والتوقيع أمام الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة و وزارة 

السياحة و وزارة السكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية و مصلحة الجمارك و وزارة التموين و وزارة 

الصحة و وزارة التجارة و الصناعة و جميع القطاعات التابعة لهم؛ وبصفة عامة تمثيل الشركة والتوقيع عن 

الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولكل منهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

2169 - رومانى  مجدى رمزى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  منشأه القناطر

2170 - عبير سمير سعد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    01-03-2018 برقم 

ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  قنا

2171 - حسن محمد الشرقاوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-01 

برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  حجازة

2172 - دعاء ابوسيف كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-01 

برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  الحصرى

2173 - يحيى زكريا سيد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-01 

برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  طامية 2

2174 - دهبية عبداللطيف اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  

2175 - منى جمال عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-01 

برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  فرع البدارى

2176 - احمد محمد محمود حسب النبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  فرع القصر 2

2177 - احمد مؤمن عبدالعال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-01 

برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  سوهاج

2178 - وفاء شاكر محمد شاكر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2018 برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  اسيوط السلمى

2179 - جرجس وديع جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    117958   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-01 

برقم ايداع   10231 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2018  بــ :  - سوهاج

2180 - ابراهيم عبدا محمد الكلوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118327   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   11323 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

2181 - مجاهد محمد مجاهد احمد راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118327   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   11323 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  استقالة
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2182 - اشرف محمد  سعد  عبد المقصود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    118327   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   11323 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

2183 - امينةمحمدمحمد حسن وهدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118327   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   11323 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

2193 - مروه سعيد سالم محمد سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118540   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   12069 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2194 - نمير محمد طاهر عبد الجواد الشافعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118540   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-03-2018 برقم ايداع   12069 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2195 - جمال ابراهيم جمال الدين محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118540   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-03-2018 برقم ايداع   12069 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2196 - حسن ابراهيم امين ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118540   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   12069 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2197 - محمد عدلى على عبد الرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118540   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   12069 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2198 - رامي محمد عبد الوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118540   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   12069 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2199 - حنفي فوزي وهبه جمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118540   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   12069 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2200 - احمد محمد عبدالمحسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    118625   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2018 برقم ايداع   12361 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2018  بــ :  استقالة

2201 -  ايمن تامر ميشيل  مدير   المقيد برقم قيد    118625   وتم ايداعه بتاريخ    13-03-2018 برقم 

ايداع   12361 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2018  بــ :  

2219 - احمد محمد جلل فهيم عين شوكة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    18332   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2006 برقم ايداع   4406 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2018  بــ :  الممثل لشركة الكان لتكنولوجيا 

التصالت والمعلومات )ش.م.م( والعضو المنتدب رئيسا  تنفيذيا  للشركة.

2220 - دخول عدد 2 شركاء موصيين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    120174   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-04-2018 برقم ايداع   18188 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2018  بــ :  

2221 - خروج عدد 2 شركاء موصيين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    120174   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-04-2018 برقم ايداع   18188 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2018  بــ :  

2222 - حسن محمود مصطفى محمود  مدير   المقيد برقم قيد    120466   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2018 برقم ايداع   19501 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2018  بــ :  استقال

2223 - نصرمحمد نصر السيد عبد ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    120626   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-05-2018 برقم ايداع   20024 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2018  بــ :  استقالة
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2184 - عبد الجليل مصيلحي عبد الجليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    118327   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-03-2018 برقم ايداع   11323 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  تعيين السيد/ 

عبدالجليل مصيلحى عبدالجليل رئيسا  لمجلس الدارة وعضوا منتدبا  - كما تمت الموافقة على تحديد سلطات 

وصلحيات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وكذلك تفويض جميع صلحيات رئيس مجلس الدارة الى 

أعضاء مجلس الدارة لتكون على النحو التالي : لرئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة ) مجتمعين او 

منفردين ( حق تمثيل الشركة أمام القضاء - لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الدارة ) 

مجتمعين او منفردين ( حق التوقيع على جميع تعاملت الشركة لدى جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير 

الحكومية وشركة تنمية الريف المصري الجديد والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وجميع 

الهيئات والمؤسسات والوكالت ومصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها ومكاتب الشهر العقاري والسجل التجاري 

والغرف التجارية ووحدة تراخيص السيارات ونيابات المرور وعلى وجه العموم التعامل امام جميع الجهات اللزم 

التعامل معها لتسير أمور الشركة - لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الدارة ) مجتمعين او 

منفردين ( حق التعامل والتوقيع باسم الشركة لدى جميع البنوك والمصارف كما لهم حق السحب بدون حدود 

واليداع والتحويلت واصدار الشيكات والتوقيع عليها وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

ولهم حق السحب واليداع والفراج عن كل أو بعض من رأسمال الشركة المصدر المودع بالبنك - لرئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب واعضاء مجلس الدارة ) مجتمعين او منفردين ( حق التوقيع باسم الشركة على جميع 

العقود والتفاقيات وكافة المستندات والوراق التي تكون الشركة طرفا فيها - لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب وأعضاء مجلس الدارة ) مجتمعين او منفردين ( حق تعيين المديرين والعاملين والستشاريين بالشركة 

واعتماد الهيكل التنظيمي, واعداد واعتماد اللوائح الداخليه - علما  بأن تمثيل الشركة أمام القضاء لرئيس مجلس 

الدارة فقط

2185 - احمد ايهاب احمد نور الدين النحاس  مدير   المقيد برقم قيد    118383   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11560 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية .  ولهما منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها التعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما الحق في 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية والزام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .  و 

يكون للسيد ايهاب احمد نور الدين النحاس منفردا حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع و 

فتح وغلق الحسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع علي الشيكات و استصدار شهادات 

و خطابات الضمان و بيع أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها .

2186 - ايهاب احمد نورالدين النحاس  مدير   المقيد برقم قيد    118383   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2018 برقم ايداع   11560 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2018  بــ :  

2187 - محمد عبدالمنعم عبداللطيف محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118457   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-03-2018 برقم ايداع   11796 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2018  بــ :  - بذات الصلحيات 

والواردة بالسجل التجارى .

2188 - ايهاب احمد محمد العصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118508   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   11959 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  مع عدم الخلل بالتفويضات 

السابق منحها للسيد رئيس مجلس الدارة بالشتراك مع السيدة / إيمان مصطفى محمود عباس , منح السيد / حازم 

عبد اللطيف محمد محمد العصر حق تمثيل الشركة منفردا امام كافة البنوك المصرية و التعامل معها و فتح 

الحسابات البنكية و التوقيع على حسابات الشركة فى كافة المعاملت البنكية توقيعا منفردا
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2189 - ايهاب احمد محمد العصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118508   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   11959 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  انتخاب السيد / ايهاب احمد 

محمد العصر رئيسا لمجلس الدارة - منح السيد / ايهاب احمد محمد العصر حق تمثيل الشركة امام كافة البنوك 

المصرية والتعامل معها والتوقيع على حسابات الشركة فى كافة المعاملت البنكية توقيعا مشتركا مع السيدة / ايمان 

مصطفى محمود عباس بطاقة رقم قومى  28102010112489 ويحق لهما مجتمعين تفويض أي شخص آخر 

للتوقيع نيابة عن أي منهما لدى البنوك المصرية فى كافة المعاملت التى تخص الشركة وبذلك يكون التوقيع لدى 

البنوك مشتركا لهما أو لي منهما مع الشخص المفوض

2190 - محمد ابراهيم جمال الدين محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118540   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   12069 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2191 - محمود فوزى محمود عبدالرازق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118540   وتم ايداعه بتاريخ    

12-03-2018 برقم ايداع   12069 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  

2192 - محمد فوزى محمود عبد الرازق  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118540   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-03-2018 برقم ايداع   12069 تم التأشير فى تاريخ 12-03-2018  بــ :  عزل

2202 - عبد الرحمن محمود عبد الحميد سعد  مدير   المقيد برقم قيد    118625   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2018 برقم ايداع   12361 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2018  بــ :  ويباشر المديرون  وظائفهم 

لمدة غير محددة .- يمثل المديران  الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردان او مجتمعان  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 منفردان او مجتمعان حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

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

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإسصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال  وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق 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 وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2203 - عمرو عبدالرازق محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118663   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2018 برقم ايداع   12413 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2018  بــ :  أستقاله

2204 - شريف محمد علي علوي تيمور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118663   وتم ايداعه بتاريخ    

13-03-2018 برقم ايداع   12413 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2018  بــ :  

2205 - عاطف عبد العظيم  محمود  سالم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    118811   

وتم ايداعه بتاريخ    15-03-2018 برقم ايداع   12918 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2018  بــ :  لموافقة 

بالجماع علي أن يبقي لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ذات السلطات والصلحيات المؤشر بها في السجل 

التجاري لرئيس المجلس والعضو المنتدب السابق وأن تكون نفس الختصاصات و الصلحيات المذكورة لرئيس 

مجلس الدارة لنائبه فى حالة غيابه و أن تكون مدة هذا المجلس ثلث سنوات من تاريخ إنعقاد هذه الجمعية فى 9 

/11 /2022 -الموافقة بالجماع علي إبراء ذمة وإخلء مسئولية رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السابق و 

السيد عضو مجلس الدارة السابق عن الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ عقد الجمعية الماثلة

2206 - محمد  حامد  السيد  احمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    118811   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-03-2018 برقم ايداع   12918 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2018  بــ :  

2207 - إبراهيم جاد الحقصابر علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    118811   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2018 برقم ايداع   12918 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2018  بــ :  

2208 - عبد العظيم عبدالهادي السيد أحمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    118811   

وتم ايداعه بتاريخ    15-03-2018 برقم ايداع   12918 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2018  بــ :  استقالة

2209 - عبد ا عبد المحسن احمد إبراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    118811   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2018 برقم ايداع   12918 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2018  بــ :  استقالة
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2210 - محمد على ابراهيم مبارك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103846   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2017 برقم ايداع   11220 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2018  بــ :  الموافقة بالجماع علي تعديل 

حق الدارة والتوقيع ليصبح / لرئيس مجلس الدارة السيد / محمد على ابراهيم ونائب رئيس مجلس الدارة السيد/ 

احمد ابراهيم محمود احمد فايد  مجتمعين او منفردين حق التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه  و غير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 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 بأسم الشركه وضمن اغراضها 

وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشركاء والعقود بكافة انواعها وكذلك ولهما حق الرهن والقتراض والبيع 

لصول الشركة وسيارات الشركة وممتلكاتها العقاريه باسم الشركة ولصالحها  ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع كافة المبالغ وتحويل وتوقيع وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

2211 - يوسف فاروق محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119150   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-25 

برقم ايداع   14156 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  

2212 - ايمن منير موسى حجازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119183   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2018 برقم ايداع   14266 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  ممثل عن الهيئة المصرية 

العامة للبترول

2213 - السيد محمود رفعت السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119208   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2018 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2018  بــ :  الكائن في - محطة وقود 

الشركة الكائنة طريق شرق العوينات علي بعد 9 كيلو من مطار شرق العوينات – زمام قرية العين – شرق 

العوينات – مركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد

2214 - وليد حماد عبدا محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    119208   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2018 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2018  بــ :  الكائن في - محطة وقود 

الشركة الكائنة طريق دائري الداخلة باتجاه القادم من بلط الداخلة  تقاطع طريق شرق العوينات الداخلة زمام – 

موط – مركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد

2270 - صبحى ضيف مشوب موسى  مدير   المقيد برقم قيد    122648   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2018 برقم ايداع   28563 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2018  بــ :  

2271 - رأفت صالح مسعود نصيب  مدير   المقيد برقم قيد    122648   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-04 

برقم ايداع   28563 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2018  بــ :  

2215 - محمود عبد الهادى محمد قنديل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119208   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2018 برقم ايداع   14315 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2018  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 ومفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين؛ ولرئيس مجلس الدارة حق التوقيع والسحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك؛ 

والتوقيع علي الشيكات والتعهدات والسندات الذنية ودفعها وقبض قيمتها , وله ابرام جميع التصرفات والمعاملت 

البنكية بمافي ذلك فتح الحسابات وغلقها؛ والتوقيع علي عقود بيع وشراء أصول وممتلكات الشركة من عقارات 

ومنقولت بما في ذلك السيارات وكافة أنواع المركبات وبيعها للغير أو توكيله في بيعها سواء لنفسه أو لغيره, 

ولرئيس مجلس الدارة اوسع السلطات وكل الصلحيات في القيام بكافة أعمال التصرف وأعمال الدارة بإسم 

الشركة ولحسابها لتحقيق كل أغراضها؛ وفي سبيل ذلك له حق القتراض من البنوك وغيرها لتمويل مشروعات 

الشركة؛  والتوقيع علي كل ما يلزم لذلك من تعهدات وعقد القروض والرهون سواء كانت لصالح النفس أو الغير 

وتوكيل البنوك المقرضة في كل او بعض مما ذكر؛ وفي الجملة له ابرام جميع التصرفات والعقود التي تقتضيها 

تحقيق أغراض الشركة امام كافة  الجهات الحكومية وغير الحكومية, تعيين الموظفين و تحديد رواتبهم وانهاء 

خدماتهم , وتعين الوكلء والمستشارين وتحديد مكافأتهم وعزلهم؛ وله كذلك الحق في توكيل غيره في كل أوبعض 

مما ذكر".
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2216 - محمد احمد حسن نافع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119548   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2018 برقم ايداع   15709 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2018  بــ :  غير تنفيذى - الموافقة على 

تعديل سلطة التوقيع البنكية على النحو التالى - فيما يخص المعاملت البنكية والتوقيع على الشيكات و اصدار 

دفاتر الشيكات و التحويلت بين البنوك واصدار كشوف الحسابات من البنوك و فتح و غلق الحسابات البنكية و 

استخراج خطابات و شهادات الضمان و العتمادات المستندية و التسهيلت الئتمانية و التوقيع أو تحويل 

للمعاملت المالية اللكترونية عبر النترنت و يكون حق التوقيع و الصلحيات لدى البنوك بتوقيعين مجتمعين 

أحدهما من المجموعة ) أ ( و الخر من المجموعة ) ب ( كما يلى : المجموعة ) أ ( السيد / أحمد جلل الدين 

محمد عشماوى – عضو مجلس الدارة المنتدب - المجموعة ) ب ( السيد / محمد يسرى عبد الرحمن محمد 

الدميرى – مدير الحسابات - السيد / أحمد محمد عادل أحمد بده – مدير التوريدات و النتاج

2217 - عاطف محمد على احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119956   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2018 برقم ايداع   17234 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2018  بــ :  وافق مجلس الدارة بالجماع 

على ان يكون حق التوقيع والدارة للسيد / احمد حسام الدين محيي احمد نصر )العضو المنتدب( مجتمعا مع اي 

من السيد / محمد ابراهيم محمد سالم )نائب رئيس مجلس الدارة( أو السيد / عاطف محمد علي احمد الجمل )

رئيس مجلس الدارة( امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل المستخدمين ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التجارية التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وكذا 

العتمادات المستندية وخطابات الضمان والضمانات وحوالة الحق والشيكات امام البنوك بالداخل والخارج ولهما 

الحق في تمثيل الشركة والتعامل باسمها امام كافة المصالح والمؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة والهيئة 

العامة للستثمار والشهر العقاري والتوثيق والتسهيلت التجارية ومصلحة الضرايب ومأمورياتها المختلفة والهيئة 

العامة لسوق المال والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والغرف التجارية والقوى العاملة ومكاتب وادارة المرور 

ووزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشروق ومصلحة الجمارك ومواني و شركات التأمين 

ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة ولهم في سبيل ذلك كافة السلطات بالتعامل باسم الشركة والتوقيع على كافة العقود 

والوراق والمستندات الخاصة وتسليم واستلم كافة العقود والمستندات من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية 

المختلفة ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. بينما يلزم للتوقيع على عقود شراء الممتلكات 

العقارية والراضي موافقة الجمعية العمومية وكذلك جميع عقود البيع والمشاركة والصفقات التجارية ل تتم ال بعد 

موافقة الجمعية العمومية وكذلك ل يحق لمجلس الدارة القتراض او الرهن او الشراء بالجل ال بعد موافقة 

الجمعية العمومية
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2218 - خالد محمد نصير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18332   وتم ايداعه بتاريخ    

03-04-2006 برقم ايداع   4406 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2018  بــ :  أول- تفويض المهندس / خالد 

محمد نصير ــ رئيس مجلس الدارة ــ فى القيام منفردا بالقتراض والحصول على التسهيلت الئتمانية وفى منح 

الكفالت للغير , وكذلك فى التصرف فى أى أصل من أصول الشركة بما فيها السيارات والعقارات بكافة أوجه 

التصرف سواء الناقلة للملكية أو المقيدة لها بما فى ذلك البيع والرهن, وعلى أن يكون له حق توكيل أو تفويض 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر . كما يكون لمجلس الدارة أيضا الحق فى تفويض من يراه من بين أعضاء مجلس 

الدارة للقيام بكل أو بعض ما ذكر من سلطات وصلحيات سواء منفردا أو مجتمعا مع غيره. ثالثا-: الموافقة على 

تعديل سلطات وصلحيات المجلس في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها لتصبح على النحو التالي :-   اول - 

صلحيات التوقيع البنكية 1. يكون حق تمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها لدى كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية لنهاء الجراءات و المعاملت الخاصة بالشركة للسيد / رئيس مجلس الدارة )منفردا ( بما في ذلك 

التسويات المالية والقضائية  أو للسيد / العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي )منفردا ( ماعدا التسويات المالية 

والقضائية 2. يكون حق التصرف في أي أصل من أصول الشركة بما فيها السيارات و العقارات بكافة أوجه 

التصرف الناقلة للملكية أو المقيدة لها بما في ذلك البيع و الرهن و )بدون حد أقصى( من صلحية رئيس مجلس 

الدارة )منفردا ( أو من يفوضه مجلس الدارة . 3. يكون حق التوقيع عن الشركة لدى كافة البنوك المتعامل معها 

لجراء كافة العمليات المصرفية والئتمانية والحصول على التسهيلت والقتراض بجميع أنواعه والرهن للسيد / 

رئيس مجلس الدارة )منفردا ( أو من يفوضه مجلس الدارة. 4. يكون حق التوقيع على أوامر بيع و شراء السهم 

و السندات و جميع المراسلت و النماذج المطلوبة من أي جهة من الجهات ذات الصلة لتمام عمليات البيع او 

الشراء للسهم )بدون حد أقصى( من صلحية السيد/ رئيس مجلس الدارة أو من يفوضه مجلس الدارة. 5. يكون 

حق التوقيع على كشوف المرتبات و مستحقات العاملين الشهرية و السنوية للسيد / رئيس مجلس الدارة او للسيدة/ 

عالية محمد محمود نصير )بدون حد أقصى( )منفردان(. 6. يكون حق التوقيع على كشوف المرتبات و مستحقات 

العاملين الشهرية أو السنوية توقيعان مجتمعان لي من السيد / العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي أو السيد / المدير 

التنفيذي مع أيا  من السيد/ رئيس قطاع الموارد البشرية أو السيد/ مدير شئون الفراد. 7.  يكون حق التوقيع عن 

الشركة لدى كافة البنوك )بدون حد أقصى( توقيعان مجتمعان للسيدة/ عالية محمد محمود نصير مع أي من السيد/ 

عضو مجلس الدارة من الفئة )أ( أو السيد / العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي و ذلك في جميع العمليات 

المصرفية فيما عدا: أ - الحصول على التسهيلت و القتراض من البنوك. ب - بيع الصول الثابتة . ت - رهن أي 

من ممتلكات الشركة.  ث - منح أي كفالت مالية لشركات أخرى أو للغير.  ج - التوقيع على كشوف المرتبات.ح - 

تظهير الشيكات للغير.8.   يكون حق التوقيع عن الشركة و تمثيلها أمام كافة البنوك لكل من السيد/ العضو المنتدب 

و الرئيس التنفيذي مع أي من السيد/ رئيس القطاع المالي أو السيد/ عضو مجلس الدارةمن الفئة )أ( و ذلك فيما 

يلي:أ- جميع العمليات المصرفية بحد أقصى 1000000 $ )فقط مليون دولر أمريكي(  أو ما يعادلها من العملة 

المحلية او بالعملت الجنبية الحرة فيما عدا: 1. الحصول على التسهيلت و القتراض من البنوك. 2. بيع 

الصول الثابتة .3. رهن أي من ممتلكات الشركة.  4. منح أي كفالت مالية لشركات أخرى أو للغير. 5. التوقيع 

على كشوف المرتبات . 6. تظهير الشيكات للغير.ب . تفويض الغير في: ) إيداع الشيكات - استلم كافة المستندات 

والمراسلت الخاصة بالعتمادات المسـتندية و مستندات التحصيل - اسـتلم إيصالت المانة - استلم الضمـانات 

الملحية – استلم اصول نماذج )4( - استلم الشيكات المصرفية -  استلم الشـيكات المرتدة - استلم خطابات 

الضمـان - استلم دفاتر الشـيكات - استلم الشيكات مقبولة الدفع - استلم الشعارات وكشـوف الحساب والحـركة 

وطبع مراكز الحسـاب الخاصـة بالشـركة - استلم تجديدات و تخفيضات و إلغاء خطابات الضمان - استلم نماذج 

صحة التوقيع - اليداعات النقدية – تسليم طلبات التحويلت – استلم سويفتات التحويلت(.جـ. التوقيع على 

ايصالت المانة و السندات  الذنية و مستندات التحصيل لصالح البنوك – طلب اصول نموذج )4( – طلب 

كشوف الحساب والحركة وطبع الحسابات الخاصة بالشركة – التوقيع علي نموذج تحديث البيانات – طلب صحة 

التوقيع – طلب اصدار دفاتر الشيكات – تظهير الشيكات والكمبيالت والسندات الذنية للتحصيل لصالح الشركة(. 

9. يكون حق التوقيع عن الشركة و تمثيلها أمام كافة البنوك للسيد /العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي مع أي من 

السيد/ مدير إدارة البنوك أو السيد / المدير المالي )مجتمعان معا ( بحد أقصى 125000 دولر امريكي )فقط مائة 

خمسة وعشرون الف دولر أمريكي( أو ما يعادلها من العملة المحلية او بالعملت الجنبية الحرة و ذلك في)

اصدار الشيكات المصرفية- اليداع و اصدار التحويلت البنكية وإصدار الشيكات- اصدار خطابات تعزيز لصرف 

شيكات- التوقيع على ايصالت المانة والسندات الذنية ومستندات التحصيل لصالح البنوك - اصدار خطابات 
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الضمان- فتح العتمادات المستندية - طلب شيكات مقبولة الدفع, وبدون حد اقصي علي  تظهير الشيكات و 

الكمبيالت والسندات الذنية للتحصيل لصالح الشركة. 10. يكون حق التوقيع عن الشركة و تمثيلها أمام كافة 

البنوك للسيد / المدير التنفيذي  مع أي من السيد/ رئيس القطاع المالي او السيد / عضو مجلس الدارة من الفئة )أ(  

)مجتمعان معا ( بحد أقصى 200000 دولر أمريكي )فقط مئتان الف دولر امريكي( او ما يعادلها بالعملت 

الجنبية الحرة و ذلك في )اصدار الشيكات المصرفية - اليداع و اصدار التحويلت البنكية و إصدار الشيكات - 

اصدار خطابات تعزيز لصرف شيكات - التوقيع على ايصالت المانة و السندات  الذنية و مستندات التحصيل 

لصالح البنوك - اصدار خطابات الضمان - فتح العتمادات المستندية - طلب شيكات مقبولة الدفع , وبدون حد 

أقصي علي تظهير الشيكات و الكمبيالت و السندات الذنية للتحصيل لصالح الشركة.11. يكون حق التوقيع عن 

الشركة و تمثيلها أمام كافة البنوك للسيد / المدير التنفيذي  مع أي من السيد/ مدير إدارة البنوك أو السيد/ المدير 

المالي  )مجتمعان معا ( بحد أقصى 100000 دولر أمريكي )فقط مائة الف دولر امريكي( او ما يعادلها 

بالعملت الجنبية الحرة و ذلك في )اصدار الشيكات المصرفية - اليداع و اصدار التحويلت البنكية و إصدار 

الشيكات - اصدار خطابات تعزيز لصرف شيكات - التوقيع على ايصالت المانة و السندات  الذنية و مستندات 

التحصيل لصالح البنوك - اصدار خطابات الضمان - فتح العتمادات المستندية - طلب شيكات مقبولة الدفع , 

وبدون حد أقصي علي تظهير الشيكات و الكمبيالت و السندات الذنية للتحصيل لصالح الشركة. 12. يكون حق 

التوقيع عن الشركة لدى كافة البنوك توقيع مزدوج لكل من السيد/ العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي مع السيد / 

رئيس القطاع المالي توقيعان مجتمعان )بدون حد أقصى( و ذلك على: أ - تجديد و إلغاء خطابات الضمان و تجديد 

العتمادات المستندية. ب- تفويض الغير فيما يتعلق بأعمال التخليص الجمركي أمام جميع الجهات المختلفة التي 

تلزم النتهاء من اعمال التخليص. ج-التوقيع على مصادقات الرصدة البنكية و طلب شهادات بنكية بأرصدة 

الشركة لدى البنوك - طلب صحة توقيع - طلب اصدار دفاتر شيكات - طلب كشوف الحساب و الحركة و طبع 

الحسابات الخاصة بالشركة - التوقيع على نماذج تحديث البيانات و نماذج )4( - طلب ايقاف صرف الشيكات – 

طلب اصول نماذج )4( - طلب سحب شيكات تحت التحصيل(. 13. يكون للسيد / رئيس مجلس الدارة– الحق في 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض الصلحيات وسلطات التوقيع المخولة له. 14. إستمرار صلحيات التوقيع 

الممنوحة من الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2022 لرئيس المجلس وللمجلس بشأن القتراض والحصول 

علي التسهيلت الئتمانية ومنح الكفالت للغير والتصرف في أي أصل من أصول الشركة وتوكيل أو تفويض 

الغير في هذا الشأن. هذا وقد وافق مجلس الدارة علي شغل المناصب المذكورة بالصلحيات البنكية والتعاقدية كما 

يلي: السم- م/ خالد محمد نصير . المسمى الوظيفي - رئيس مجلس الدارة - الرقم القومي 

26504022101052السم- م/ أحمد محمد جلل فهيم عين شوكة - المسمى الوظيفي-  العضو المنتدب - 

الرئيس التنفيذي- الرقم القومي 27206282101733 السم - م/تامر سمير وهبة ميخائيل .المسمى الوظيفي-  

المدير التنفيذي - الرقم القومي 27505150100212 السم- ا/ هيثم محمد ماهر أحمد نديم .المسمى الوظيفي-  

عضو مجلس الدارة فئة )أ( الرقم القومي 26511112101619  السم- د/ حسني عبدا عبدالسميع حسن 

عويس - المسمى الوظيفي - رئيس القطاع المالي الرقم القومي 27606190101573 السم- أ/ وائل مجدى طه 

مرعي - المسمى الوظيفي - المدير المالي الرقم القومي 27306100201139   السم - أ/ ياسر طارق محمد 

خطاب - المسمى الوظيفي- رئيس قطاع الموارد البشرية الرقم القومي 28306148800631  السم- أ / محمد 

دياب موسى دياب - المسمى الوظيفي - مدير إدارة البنوك الرقم القومي 28901152302412 السم- أ/ الهام 

رشاد حسن جمال الدين - مدير شئون الفراد الرقم القومي26510142300181

2233 - شهنده محمد نصر السيد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    120828   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-05-2018 برقم ايداع   20783 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2018  بــ :  الموافقة بالجماع 

على ان يبقى لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ذات السلطات والصلحيات المؤشر بها فى السجل التجارى 

لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السابق

2234 - هانم محمد عبدمناف خالد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    120828   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-05-2018 برقم ايداع   20783 تم التأشير فى تاريخ 08-05-2018  بــ :  استقاله

2235 - احمد ممدوح ابو الفتوح مرشدي  مدير   المقيد برقم قيد    121107   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2018 برقم ايداع   21772 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ :  
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2236 - ممدوح ابو الفتوح مرشدي يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    121107   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2018 برقم ايداع   21772 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ :  - يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرون منفردين او 

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

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم - ويحق للمهندس / ممدوح أبوالفتوح مرشدى يوسف ومنفردا حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او الجل وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات 

والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها - وللمهندس / احمد ممدوح أبوالفتوح مرشدى يوسف وللمهندس / محمد ممدوح أبوالفتوح 

مرشدى يوسف مجتمعين او منفردين الحق في التوقيع على الشيكات والمحررات المصرفية بحد اقصى 150000

جنيه ولهم الحق في توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

2237 - محمد ممدوح ابو الفتوح مرشدي يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    121107   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2018 برقم ايداع   21772 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2018  بــ :  

2238 - عبد الصمد مصطفي الحلبي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121221   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2018 برقم ايداع   22257 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2018  بــ :  منح صلحيات لرئيس مجلس 

الدارة والسيد / حسام عبد الصمد مصطفي الحلبي جواز سفر 013807168عضو مجلس ادارة وهي كالتالي :

يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة وعضو مجلس إدارةالشركة / حسام عبد الصمد مصطفي الحلبي في علقتهم مع 

الغير , ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به عقد الشركة أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولهم مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها 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 

وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والرض 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 السندات الذنية والتجارية وإبرام 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 أو بعض ما ذكر .

2239 - عزت  محمد عبدالعزيز رمضان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121261   وتم ايداعه بتاريخ    

17-05-2018 برقم ايداع   22404 تم التأشير فى تاريخ 17-05-2018  بــ :  ممثل عن شركة حلوان لللت 

والمعدات بدل من السيد المهندس - مختار عطا خير فرج وذلك لنقضاء خدمته بشركة حلوان لللت والمعدات

2240 - على سعيد على عبد ا السعودى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    60913   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-10-2012 برقم ايداع   20337 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2018  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات

3397 - محمود مسعود ابراهيم تكتك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178215   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   62017 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  

3398 - احمد عبدا عبدالمنعم عبدالحق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178215   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   62017 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  

3399 - احمد زكريا السعيد الصديق  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    178215   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-12-2021 برقم ايداع   62017 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة

3400 - هشام ابراهيم محمد محمد الحبال  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178215   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-12-2021 برقم ايداع   62017 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  
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3401 - محمد فوزى ابواليزيد عبدالعال  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    178215   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   62017 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  

3402 - محمد عبدالعظيم احمد المقمر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    178215   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   62017 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  

3403 - احمد محمد شلبى حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178215   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   62017 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  

3404 - محمود عبدالفتاح محمد عبدالسلم الزعيقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    178199   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-12-2021 برقم ايداع   61939 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2021  بــ :  

2241 - مصطفى محسن مصطفى كمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121525   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2018 برقم ايداع   23521 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2018  بــ :  تفويض السيد / مصطفى 

محسن مصطفى كمال رئيس مجلس الدارة فى تمثيل الشركة  فى علقتها مع الغير و له حق التوقيع فى هذا 

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

حق التعامل بإسم الشركه فى كافة النواحى الداريه و المالية والفنية والقانونية و ضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و التوقيع على 

كافـة  المستنــدات والوراق والعقود أمام الجهات المذكورة وله حق استصدار تراخيص سيارات المنشأة و كذلك 

له حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف و سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و إستصدار خطابات 

و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس المال و كل ذلك بإسم 

الشركه و ضمن أغراضها و كذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و 

وكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و أجورهم و أن يقوم بتعيين الموظفين والشراف عليهم وتحديد مهامهم وتحديد 

رواتبهم وعزلهم , وله الحق فى التوقيع على عقود العمل و التوقيع على نماذج اللغاء فى حالة إنهاء خدماتهم لدى 

كافة الجهات ذات العلقة و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و 

التجاريه و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل و له الحق 

فى التوقيع على العقود والمناقصات لدى كافة الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و الشركات و الشخاص.  و له 

حق توكيل الغير فى تمثيل الشركه أمام مصلحة الضرائب أو الجهات الحكوميه و له حق توكيل الغير فى تمثيل 

الشركه أمام القضاء.  كما له الحق فى غلق الحسابات البنكيه و القتراض وتقديم الضمانات البنكية وتسيلها 

والتمويل والسحب على المكشوف و الرهن و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات و 

المنقولت بإسم الشركه و لصالحها.

2242 - انس السيد عبد الظاهر عبد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121525   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2018 برقم ايداع   23521 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2018  بــ :  

2243 - حسن زكى حسن إسماعيل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    121525   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-05-2018 برقم ايداع   23521 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2018  بــ :  استقالة

2244 - مروان  محسن مصطفي  كمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121525   وتم ايداعه بتاريخ    

27-05-2018 برقم ايداع   23521 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2018  بــ :  
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2245 - طارق محمد على حسون البدرى  مدير   المقيد برقم قيد    121548   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2018 برقم ايداع   23694 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2018  بــ :  يباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة.  يمثل المديران السيد / طارق محمد علي حسون البدري والسيد / مصطفي مصطفي حسن محمد 

البهلوان . الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين 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 

السيد / طارق محمد علي حسون البدري والسيد / مصطفي مصطفي حسن محمد البهلوان. مجتمعين أو 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 والتوقيع 

علي الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصاريف 

وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 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 ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.   وللمديران مجتمعان فقط الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وغلق الحسابات والتوقيع علي عقود 

القتراض والرهن باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل أو تفويض الغير.

2246 - هانى رامى محمد توكل  مدير   المقيد برقم قيد    121548   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-28 

برقم ايداع   23694 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2018  بــ :  استقاله

2247 - مصطفى  مصطفى  حسن محمد البهلوان  مدير   المقيد برقم قيد    121548   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2018 برقم ايداع   23694 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2018  بــ :  

2248 - اسلم محمد محمود احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    49727   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2010 برقم ايداع   28164 تم التأشير فى تاريخ 05-06-2018  بــ :  

2249 - احمد حاتم عبدالعزيز السيد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    114652   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-12-2017 برقم ايداع   52668 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2018  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة

2250 - قصى ابو رمضان   M KASY ABURAMADAN  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    121920   

وتم ايداعه بتاريخ    07-06-2018 برقم ايداع   25423 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2018  بــ :  استقالة

2251 - محمد زكى ابو رمضان MUHAMMAD ZAKI ABURAMADAN  عضو منتدب   المقيد برقم 

قيد    121920   وتم ايداعه بتاريخ    07-06-2018 برقم ايداع   25423 تم التأشير فى تاريخ 

07-06-2018  بــ :  استقالة

2252 - عبدالرحمن محمد محمد عبدالدايم عبدالواحد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121920   وتم 

ايداعه بتاريخ    07-06-2018 برقم ايداع   25423 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2018  بــ :  

2253 - عبد اللطيف ابو رمضان ABDELLATIF ABURAMADAN  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    

121920   وتم ايداعه بتاريخ    07-06-2018 برقم ايداع   25423 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2018  بــ 

:  استقالة

2254 - ليلى محمد محمد عبدالدايم عبدالواحد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121920   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-06-2018 برقم ايداع   25423 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2018  بــ :  
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محمد محمد عبدالدايم عبدالواحد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    121920   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2018 برقم ايداع   25423 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2018  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على 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 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 فتح الحسابات بالجنيه المصرى او بالدولر المريكى او عملت اخرى وسحب وايداع والتقيع 

على الشيكات وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك بالسحب 

واليداع واصدار خطابات الضمان والرهن والقتراض من البنوك بدون حدود قصوى ولمدة غير محددة وفتح 

وغلق الحسابات بالبنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود شراء 

معدات الطحن وكل ما يخص طحن الحبوب من داخل جمهورية مصر العربية او من خارجها وشراء والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق فى تعيين 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 او 

بالجل وكذلك حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

توكيل الغير فى جميع القضايا والصلح والقرار والنكار والبراء وتاسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها 

والفسخ وغلقها وفى التوقيع على عقود التاسيس وعقود التعديل وعقود الفسخ وما يلزم من اجراءات اخرى 

للتاسيس او التعديل او الفسخ او التخارج وله حق البيع للنفس او للغير والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية وله 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2256 - محمد الشحات محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    122294   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2018 برقم ايداع   26943 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2018  بــ :  

2257 - محمود مجدى لطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    122294   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-21 

برقم ايداع   26943 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2018  بــ :  

2258 - محمد عايد جمعه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    122294   وتم ايداعه بتاريخ    21-06-2018 برقم 

ايداع   26943 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2018  بــ :  

2259 - لينا السيد محمد امين عطية  مدير فرع   المقيد برقم قيد    122294   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2018 برقم ايداع   26943 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2018  بــ :  

2260 - منى مصطفى عبد المحسن خطاب  مدير   المقيد برقم قيد    122394   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2018 برقم ايداع   27450 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2018  بــ :  - يمثل المديران الشركة في 

علقتهما مع الغير مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمهما وإجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلية ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية 

وإبرام جميع عقود ومالمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما شراء جميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والتراض بطريق العتمادات وكذلك لهم حق بيع الصول المملوكة 

للشركة بما فيها السيارات والراضي بما فيها الراضي المملوكة للشركة أما القروض غير المفتوح بها إعتمادات 

بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارية والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات 

الخرى فل يجوز إجراؤها إل بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلصة أرباع رأس المال ول 

يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المديران أو غيرهم من العاملية مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها 

وللشريك المدير منى مصطفى عبد المحسن خطاب حق التمثيل أمام البنوك والمصارف منفردا وذلك في فتح 

الحسابات وتقديم الطلبات وتسليمها وإستلم المستندات وكشوف الحسابات والتمثيل والتوقيع منفردا عن الشركة في 

كافة الجراءات أمام البنوك من سحب وإيداع وكذلك لها الحق في إتمام إجراءات إعتماد وإيداع محاضر 

إجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العاديةى الخاصة بالشركة لدى الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

وإشهار عقود التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير بالتعديلت لدى السجل التجاري ولها الحق منفردا في تفويض 

الغير .
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2261 - محمد سيف الدوله عبدالفتاح محمد  مدير   المقيد برقم قيد    122440   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2018 برقم ايداع   27666 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2018  بــ :  

2262 - شريف مصطفى احمد الشريف  مدير   المقيد برقم قيد    122440   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2018 برقم ايداع   27666 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2018  بــ :  

2263 - نايجل بارى رايت  Nigel Barry Wright  مدير   المقيد برقم قيد    122469   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2018 برقم ايداع   27775 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2018  بــ :  للفرع - استقالة

2264 - اوت هو لست Ewout Holst  مدير   المقيد برقم قيد    122469   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2018 برقم ايداع   27775 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2018  بــ :  للفرع - بالضافة إلى مدير 

 Ewout Holst ويكون للمديرين السيد/ اوت هولست ,Adeel Yakoob الفرع الحالي السيد/ عديل يعقوب

والسيد/ عديل يعقوب  Adeel Yakoob منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد كافة الصلحيات وحق الدارة 

والتوقيع عن فرع الشركة في جمهورية مصر العربية .

2265 - محمد السيد محمد سالم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    122475   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-27 

برقم ايداع   27818 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2018  بــ :  

2267 - عادل منير عبد الحميد رابح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122477   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2018 برقم ايداع   27832 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2018  بــ :  1- لكل من السادة حازم عمرو 

محمود موسى وسعيد علي علي زعتر وأيمن الصاوى محمود علي و رماح أسعد أحمد سعيد صلحية التوقيع  

منفردا حتى مبلغ 50 ألف جنيه 2- لكل من السادة حازم عمرو محمود موسى وسعيد علي علي زعتر وأيمن 

الصاوى محمود علي و رماح أسعد أحمد سعيد صلحية التوقيع على التحويلت الخارجية والداخلية والمدفوعات 

والشيكات وطلبات السحب والسندات الذنية وعقود القتراض والرهن وكافة المستندات المتعلقة بما سبق بدون حد 

أقصى على أساس توقيع مزدوج 3- توقيع مزدوج لى السادة حازم عمرو محمود موسى أو سعيد علي علي 

زعتر أو أيمن الصاوى محمود علي أو رماح أسعد أحمد سعيد مع الستاذ/ محمد سعيد محمد أبونوارج بحد أقصى 

5 مليون جنيه 4- توقيع مزدوج لى من السادة حازم عمرو محمود موسى أو سعيد علي علي زعتر أو أيمن 

الصاوى محمود علي أو رماح أسعد أحمد سعيد مع أي من المجموعة )ج( بحد أقصى 2 مليون جنيه 5- للستاذ/ 

محمد سعيد محمد أبونوارج صلحية التوقيع مع أى من المجموعة )أ( على اساس توقيع مزدوج بحد أقصى 1.5 

مليون جنيه مصري 6- للستاذ/ محمد سعيد محمد أبونوارج صلحية التوقيع مع أى من المجموعة )ب( على 

اساس توقيع مزدوج بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري 7- توقيع الستاذ/ محمد سعيد محمد أبونوارج أو أي من 

المجموعة )ج( مع أي من السادة عزت حسني سيد احمد غالى أو صلح عماد الدين عبدالهادى محمد أو خلود 

عصام حافظ محمد بحد أقصى 250 ألف جنيه مصري على اساس توقيع مزدوج  8- توقيع مجموعة  )أ( +  

توقيع مجموعة )ج( على اساس توقيع مزدوج  بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري. 9- توقيع  مجموعة )ب( +  

توقيع مجموعة )ج( على اساس توقيع مزدوج  بحد أقصى 500 ألف جنيه مصري 10- لكل من السادة عبدا 

قناوي محمد محمد قناوي أو أحمد عبدالمجيد وهبه خيرالدين مع أى من الستاذ/ محمد سعيد محمد أبونوارج أو أى 

من المجموعة )ج( حق التوقيع على التحويلت – فيما يخص حسابات الشركة الداخلية والشركات التابعة والشقيقة 

- بحد أقصى 20 مليون جم على أساس توقيع مزدوج 11-لكل من السادة عبدا قناوي محمد محمد قناوي أو أحمد 

عبدالمجيد وهبه خيرالدين مع اي من المجموعة )ج( صلحية ربط و كسر الودائع البنكية وشراء وبيع أذون 

الخزانة وسندات الخزانة على اساس توقيع مزدوج بحد اقصى 20 مليون جنيه مصري 12-توقيع السادة علء 

الدين عوض محمد عوض أو محمد عزت محمد السيد مع أى من السادة حازم عمرو محمود موسى وسعيد علي 

علي زعتر وأيمن الصاوى محمود علي ورماح أسعد أحمد سعيد على أساس توقيع مزدوج بحد أقصى 2000000 

جم )اثنين مليون جنيه مصري( 13-للدكتور/ علء الدين عوض محمد عوض اوسع صلحيات التعامل فيما يخص 

إدارة الموارد البشرية للشركة بما فى ذلك حق التوقيع على عقود التوظيف وكافة العقود الخاصة بموظفى الشركة 

وحق التعامل مع التأمينات الجتماعية والشركات ومكاتب العمل وكافة الجهات الخرى لذات الختصاص, وله 

حق تفويض الغير فى بعض او كل اختصاصاته . 14- منح الستاذ/ رماح أسعد أحمد سعيد صلحية التوقيع على 

كافة عقود الشركة وعقود التأمين الجماعى ووثائق التأمين الفردى نيابة عن الشركة . المجموعة ) أ ( -الستاذ/ 

محمد محسن دسوقي سيد الحلبي , الستاذ / مجدي محمود محمد فرج المجموعة ) ب (- الدكتور / علء الدين 

عوض محمد عوض – الستاذ/ محمد عزت محمد السيد - المجموعة ) ج (- الستاذ / عيد السيد محمود متولي .
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2268 - احمد حافظ عبد العليم حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    122648   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-04 

برقم ايداع   28563 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2018  بــ :  

2269 - مازن حافظ عبدالعليم حافظ منصور  مدير   المقيد برقم قيد    122648   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2018 برقم ايداع   28563 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2018  بــ :  يمثل المديرين الشركه في 

علقتهم مع الغير و لهم مجتمعين ف هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ  

به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامه و للمديران السيد/احمد حافظ عبدالعليم او 

السيد/مازن حافظ عبدالعليم حافظ منصور و السيد/صبحي ضيف مشوب موسي او السيد/رأفت صالح مسعود 

نصيب_مجتمعين الحق ف التعامل باسم الشركة و ضمن أغراصها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه 

و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و إيداع و فتح حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و بيع اصول الشركه و ممتلكاتها 

العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و لهما الحق ف  تعيين و 

عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهما حق القبض 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 

الشركه بالنقد او بالجل و لهما حق الستدانه من البنوك و حق البيع للغير و التوقيع ع العقود البتدائيه و النهائيه 

و لهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

2272 - اية عماد محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    122768   وتم ايداعه بتاريخ    09-07-2018 برقم 

ايداع   29162 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2018  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 لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرة / اية عماد محمد محمود علي منفرده 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 وغلق حسابات 

والفراج عن راس المال والتوقيع علي عقود القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك  باسم 

الشركة وضمن اغراضها ولها  الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل  الغير في كل أو بعض ما 

ذكر  وللمدير / احمد محمد محمد ابراهيم التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التوقيع علي عقود التشغيل 

الخاصة بالشركة مع الغير .

2273 - احمد محمد محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    122768   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-09 

برقم ايداع   29162 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2018  بــ :  

2274 - محمد  عوض عبدالعاطى عوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    44764   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2010 برقم ايداع   6121 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2018  بــ :  
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2275 - احمداحمد صادق السويدي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    123418   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-07-2018 برقم ايداع   31875 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2018  بــ :  بموجب 

محضر اجتماع مجلس الدارة للشركة المنعقدة بتاريخ 4/10/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحره بتاريخ 24/10/2022 تم الموافقة على اضافة صلحيات توقيع للشركة على النحو التى :   

التفويض بالتوقيع مجتمعين للسيدة/ حنان محمد الريحانى السيد محمد – مجتمعا مع السيد/ شريف عبدالرحمن 

محمود عبدالرحمن - وذلك بالتوقيع فى حدود 1.000.000 )مليون جنيه مصري لغير( أو مايعادلها بالعملت 

الجنبية.  التفويض بالتوقيع مجتمعين للسيد/ هيثم ماجد حسن صبري مع السيد / شريف عبدالرحمن محمود 

عبدالرحمن  - وذلك في التوقيع بدون حد اقصى للجنيه المصري اوالعملت الجنبية .  وذلك جميعا في :  الحق 

في فتح وغلق الحسابات لدي جميع البنوك المصرية والسحب واليداع و تحويل السندات والكمبيالت والشيكات.   

طلب اصدار دفاتر الشيكات والتوقيع علي الشيكات والتحويلت البنكية للشركات والهيئات والفراد داخل وخارج 

جمهورية مصر العربية.  ربط و فك ورهن الودائع و بيع و شراء الشهادات البنكية.  فتح العتمادات المستندية و 

تعديلها وتظهير المستندات واصدار خطابات الضمان.  تفويض وتوكيل الغير في تسليم واستلم كافه المستندات 

والوراق التجاريه وغيرها من والى البنك داخل جمهورية مصر العربية. تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه. 

التوقيع والتعامل أمام الجميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم. الحق في التوقيع علي عقود شراء و بيع السيارات و في التوقيع علي كافة الوراق والمستندات 

والعقود الخاصة بكل ما ذكر , وكذلك استئجار السيارات والمعدات و اللت وايجار الصول الثابته والملموسه. 

التوقيع علي كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و بالجل.  حق اعتماد 

التعيينات و تحديد الجور و العلوات و الحوافز و المكافات و التوقيع علي عقود العمل.  حق اعتماد مستخلصات 

المقاولين و الموردين. مع مراعاة سلطات التوقيع ومراعاة العرض علي الجمعية العامة للتصديق

2321 - احمد ابو بكر الصديق احمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126735   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2018 برقم ايداع   45180 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2018  بــ :  ممثل عن الشركة المصرية 

للدواجن

2322 - حسام محمد زكى ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    126735   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2018 برقم ايداع   45180 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2018  بــ :  لشئون الستثمار -  ) ممثل 

عن الشركة المصرية للداوجن (

2276 - عمرو  حسين حسن حماد  مدير   المقيد برقم قيد    123542   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-30 

برقم ايداع   32370 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  و يباشر المديران وظائفهما لمدة غير محدده - 

يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو  منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديران مجتمعين أو منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجميع 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 حسابات واستصدارخطابات و شهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء  والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

و تحديد مرتباتهم واجورهم ولهما 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 أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

2277 - هبه محمد توفيق مصطفي الفقي  مدير   المقيد برقم قيد    123542   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2018 برقم ايداع   32370 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  

2278 - دنيا محمد شلبي خليل  مدير   المقيد برقم قيد    123564   وتم ايداعه بتاريخ    30-07-2018 برقم 

ايداع   32482 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  

شلبي محمد شلبي خليل  مدير   المقيد برقم قيد    123564   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-30   - 2279

برقم ايداع   32482 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  - ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة -
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2280 - نورهان محمد شلبي خليل  مدير   المقيد برقم قيد    123564   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-30 

برقم ايداع   32482 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  استقالة

2281 - محمد شلبي خليل ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    123564   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-30 

برقم ايداع   32482 تم التأشير فى تاريخ 30-07-2018  بــ :  

2282 - شون مايكل ايروين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123684   وتم ايداعه بتاريخ    

01-08-2018 برقم ايداع   32931 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2018  بــ :  ممثل  عن شركة ذا جراند 

سيركل ريفر كروز لينز ال ال سي بدل  من السيد / أسامة محمود أحمد محمد سكر

2283 - شريف جميل جابر بشاى  مدير   المقيد برقم قيد    123810   وتم ايداعه بتاريخ    2018-08-06 

برقم ايداع   33476 تم التأشير فى تاريخ 06-08-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعيه العامة , وللمديرون 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 والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وحق الفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وتعيين وعزل مستخدمس ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية التجارية 

وكذلك حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم مجتمعين 

او منفردين حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والتوقيع امام الشهر العقاري والتوثيق ولهم مجتمعين او منفردين حق عمل توكيلت بالشهر العقاري لصالح 

البنوك و التوقيع علي عقود الرهن والقتراض والبيع للنفس أو للغير وتجديد عقود القتراض والرهن , ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر واقرار التصالح والتنازل وتأسيس الشركات وتعديلها والتخارج 

والفسخ والتمثيل امام الغرفه التجاريه والسجل التجاري والضرائب المصريه .

2284 - حازم عبد الدايم اسماعيل عبدالدايم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    124366   

وتم ايداعه بتاريخ    19-08-2018 برقم ايداع   35622 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2018  بــ :  تحديد 

اختصاصات رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب ومن له حق التوقيع:-يمثل رئيس مجلس الداره الشركه  امام 

القضاء – يملك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت 

والتعهدات من مجلس الداره  ولمجلس الداره الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخول لهم 

ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين – ولرئيس مجلس الداره حق التعامل مع  جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات  والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

كفالة الغير وحق القتراض والرهن والفراج  عن راسمال الشركه من البنك وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه  وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الرهن لصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والرض والسيارات وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه المستندات  الذنيه والتجاريه وله الحق 

فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكافه الجهات التى تتعامل معها الشركه لتحقيق اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتجديد مرتباتهم  واجورهم وله حق قبض 

ودفع المبلغ ولهم حق ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه  بالنقض  او بالجل  

وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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2285 - اسلم اكمل احمد قرطام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124400   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2018 برقم ايداع   35716 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  وافقت الجمعية العامة العادية 

بالجماع على اعادة التفويضات لتصبح كالتي - للسيد / اسلم اكمل احمد قرطام رئيس مجلس الدارة منفرد و 

للسيدة/ اية اكمل احمد رشدي قرطام عضو مجلس الدارة و للسيد/ اشرف يحيى ابراهيم خطاب و للسيد/ احمد 

مصطفي عبد المجيد كنفاني اي اثنين منهم مجتمعين حق التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و التعامل مع 

المرور و السيارات و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و 

فتح و غلق الحسابات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصالح و حق 

الفراج عن رأس المال و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و 

وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم 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 بالنقض او 

بالجل و لهم الحق في التوقيع على كافة عقود الكفالت و كفالة الغير و القتراض و الرهن لي من اصول 

الشركة و التوقيع على كافة التسهيلت و العقود و المستندات المرتبطة بهذا الشأن و تقديم جميع الضمانات و 

الكفالت للغير و التعهدات اللزمة و اجراء الرهونات بكافة انواعها وفقا  لشروط احكام عقود التمويل و مستندات 

الضمان و التوقيع على العقود و التفاقات بما في ذلك عقود المعاوضة و عقود تأسيس الشركات و تعديلتها و 

التخارج منها و لهم حق التوقيع على الكفالة مع الشركات التي تساهم فيها الشركة و لهم حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر.

2286 - اشرف يحيى ابراهيم خطاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124400   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2018 برقم ايداع   35716 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  

2287 - حسام عوض الشربينى على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124400   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2018 برقم ايداع   35716 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  خروج نظرا للوفاة

2288 - احمد مصطفي عبد المجيد كنفاني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124400   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2018 برقم ايداع   35716 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  

2289 - احمد سالم على عبدالغفار  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124400   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2018 برقم ايداع   35716 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2018  بــ :  

2290 - انور حاكم العلى  مدير   المقيد برقم قيد    124510   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2018 برقم ايداع   

36219 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2018  بــ :  

2291 - علء عبدالعزيز  مدير   المقيد برقم قيد    124510   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2018 برقم ايداع   

36219 تم التأشير فى تاريخ 28-08-2018  بــ :  يتولى ادارة الشركة مدير او مديرون تعينهم الجمعيه العامة 

من بين الشركاء او من غيرهم زقد عينت الجمعيه  المنعقدة بتاريخ اليوم السادة: 1- السيد/ انور حاكم العلى 2- 

السيد / علء عبد العزيز تاجر ويباشر المديران وظائفهما لمده غير محدوده  المديران  ويمثل المديرون الشركه 

في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامة  وللمدير السيد / انور حاكم العلي 

والسيد/ علء عبد العزيز تاجر منفردين او مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وقطاع العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن وبيع 

اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله 

الحق  في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

Page 1189 of 1616 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

2292 - محمد الطيب طاهر عز الدين  مدير   المقيد برقم قيد    124525   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2018 برقم ايداع   36276 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير و له منفردا  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية للجمعيه العامل و السيد / محمد الطيب طاهر عز الدين منفردا  الحق فى 

التعامل باسم الشركة و ضمن اغرضها اما جميع الجهات الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و الفراج 

عن راس المال و كافة صور التعامل من جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و حق القتراض و 

الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود البيع و الرهن لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و له حق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق 

قبض و دفع المبالغ وتوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات او بالجل لهم حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

 - 2293

هانى فرج على عبدالمجيد  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    124525   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2018 برقم ايداع   36276 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2018  بــ :  أستقاله

2294 - ستليانوس سيجانوس Stylianos Siganos  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

25064   وتم ايداعه بتاريخ    06-06-2007 برقم ايداع   10920 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2018  بــ :  

- ممثل لشركة الوميل مصر لصناعات قطاعات اللومنيوم والكسسوار - الموافقة على اعادة تشكيل مجلس 

الدارة

2295 - فاسليوين كولونيارس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25064   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2007 برقم ايداع   10920 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2018  بــ :  - ممثل  عن شركة الوميل 

مصر لصناعات قطاعات اللومنيوم والكسسوار

2296 - محمود سعيد عبد الحليم كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25064   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2007 برقم ايداع   10920 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2018  بــ :  

2297 - اثناسيوس بانانوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    25064   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2007 برقم ايداع   10920 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2018  بــ :  ممثل للشركة المصرية لتجارة 

اللومنيوم

2298 - فؤاد نمر حدرج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    84406   وتم ايداعه بتاريخ    

21-11-1989 برقم ايداع   8270 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2018  بــ :  الموافقة بالجماع علي تفويض 

السيد /فؤاد نمرجدرج رئيس مجلس الدارة حق التوقيع عن الشركة لدي البنوك وإجراء كافة انواع المعاملت 

البنكيه من سحب وإبداع وفتح الحسابات والتوقيع علي الشيكات والتوقيع نيابه عنا لشركة أمام كافة الجهات 

الحكومية والغير حكوميه وتمثيل الشركة والتعاقد باسمها وتيسير  اعمال الشركة بما يحقق غرضها ويكون للسيد /

فؤاد نمرجدرج رئيس مجلس الدارة منفردا اويكون لكل من السيد/محمد فؤاد حدرج عضو مجلس الدارة والسيدة/

زينه فؤاد حدرج عضو مجلس الدارة والسيدة/فينان فؤاد حدرج عضو مجلس الدارة حق التوقيع علي الشيكات 

للي اثنين من أعضاء مجلس الدارة مجتمعين هذا بالضافة إلى السلط آت والصلحيات السابق منحها للسيد رئيس 

مجلس الدارة في السجل التجاري

2299 - هيثم محمد قدرى مختار توكل  مدير   المقيد برقم قيد    124652   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2018 برقم ايداع   36818 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2018  بــ :  

3544 - خديجه  محمود  يحى الجمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185856   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24821 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  

3545 - توفيق صلح الدين احمد دياب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185856   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24821 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  
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2300 - مبارك ربيع مبارك سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    124652   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-03 

برقم ايداع   36818 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2018  بــ :  -  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير وله مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما  عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة . 

وللمديروين مجتمعين او منفردين  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله الحق فى  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 لصوال الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت ولهم حق التوقيع على عقود البيع والشراء واليجار وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  

ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية والتسويق 

لكافة مجالت الشركة  وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات  والمزايدات والمناقصات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2301 - محمد فايق عبده حسان الجبالى  مدير   المقيد برقم قيد    124652   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2018 برقم ايداع   36818 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2018  بــ :  

2302 - شريف عادل سليمان غالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124717   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2018 برقم ايداع   37126 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2018  بــ :  

2303 - محمود ناجى معوض ناجى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    124963   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-09-2018 برقم ايداع   38186 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  تفويض السيد 

رئيس  مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد نائب رئيس مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين فى التعامل بأسم 

الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و 

فتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن باسم الشركة و 

لمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغرضها و كذلك لهم 

حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكتها العقارية و الراضى و السيارات باسم 

الشركة و لصالحها ولهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق 

قبض و دفع المبالغ وتوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو 

بعض ماذكر.

2304 - ماجده عبدالعليم عبدالفتاح عبدالعليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124963   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-09-2018 برقم ايداع   38186 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  أستقاله

2305 - عاصم ناجى معوض ناجى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124963   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2018 برقم ايداع   38186 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  

2306 - ناجى معوض ناجى السودانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124963   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2018 برقم ايداع   38186 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  

2307 - شيماء عبدالعليم عبدالفتاح عبدالعليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    124963   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-09-2018 برقم ايداع   38186 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2018  بــ :  أستقاله

2308 - هاله فتح ا عبدالنبي خلف سعديه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14902   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2005 برقم ايداع   7381 تم التأشير فى تاريخ 16-09-2018  بــ :  تجديد مدة المجلس لمدة اخري 

مماثلة بذات السلطات والصلحيات - الغاء تفويض السيد / محمود محمد عبد اللطيف حسن في المراجعة 

والعتماد والتوقيع على كافة الشيكات الصادرة من الشركة مجتمعا  مع الستاذ / أحمد طارق عثمان أحمد شكرى - 

تفويض الستاذ / أحمد طارق عثمان أحمد شكرى في العتماد والتوقيع على كافة الشيكات والتحويلت البنكية 

الصادرة من الشركة منفردا .
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2309 - جود رعد عبدالحميد بن حليم  مدير عام   المقيد برقم قيد    125551   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2018 برقم ايداع   40488 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2018  بــ :  ويباشر المديران وظائفه لمدة 

غير محددة- يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة وللسيدة : رنا محمد اياد العظم  و السيدة : جود رعد عبد الحميد بن حليم مجتمعين او  منفردين  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 والتوقيع على 

الشيكات  وفتح وغلق  الحسابات واستصدار خطابات  وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن باسم الشركة 

ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل كذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك 

لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم 

الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 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

2310 - رنا محمد اياد العظم  مدير عام   المقيد برقم قيد    125551   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-27 

برقم ايداع   40488 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2018  بــ :  

2311 - اسامه محمود عنتر نجم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    125551   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2018 برقم ايداع   40488 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2018  بــ :  

2312 - عماد عثمان على عثمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    125920   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-10-2018 برقم ايداع   41897 تم التأشير فى تاريخ 08-10-2018  بــ :  الموافقة بالجماع 

على تحديد مهام وصلحيات رئيس مجلس الدارة كالتالي : ان يمثل رئيس مجلس الدارة 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 ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع 

عن الشركة منفردين او مجتمعين - ولرئيس مجلس الدارة حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص وقطاع العمال بكافة اشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات والشهر العقارى والسجل التجارى والغرف التجارية والضرائب ومأمورياتها وحق تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم – وتمثيل الشركة امام القضاء - وحق فتح وغلق الحسابات 

والسحب من البنوك واصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على جميع انواع العقود وعقود القتراض 

والرهن وعقود الشراء للصول والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها – 

كافة وكامل السلطات والصلحيات فى ادارة الشركة وفى وضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والدارية وشئون 

العاملين ومعاملتهم المالية – تمثيل الشركة امام كافة الجهات الدارية ايا كانت والمصالح الحكومية وكافة 

التعاملت مع الجهات الخارجية والشركات الخرى – شراء ورهن وتأجير كافة المعدات واللت اللزمة لنشاط 

الشركة - التعامل مع كافة البنوك فى جميع المعاملت والتعاملت البنكية بما فى ذلك فتح الحسابات وابرام كافة 

التحويلت منها واليها وابرام عقود الئتمان والتمويلت والمشاركات وتوقيع سحب وصرف كافة انواع الشيكات 

واستخراج خطابات الضمان وفتح العتمادات المستندية واجراء الرهن للبنوك - شراء ورهن وشطب العقارات 

والمنقولت والتوقيع على كافة العقود النهائية امام الشهر العقارى وبصفة عامة التوقيع على كافة العقود النهائية 

الناقلة للملكية وكافة الحقوق الخرى والتعامل مع ادارات المرور والشهر العقارى والجهات المختلفة فى كافة 

الجراءات المرورية و تأسيس كافة انواع الشركات سواء كانت اموال او اشخاص والتوقيع على عقود التأسيس 

سواءا كانت داخل جمهورية مصر العربية  او خارجها بما فى ذلك داخل المملكة العربية السعودية والحق فى 

تسجيل كل ما ذكر بما فى ذلك شهر البيوع وكافة التعاملت والتوقيع على كافة انواع العقود البتدائية والنهائية 

وجميع التصرفات الناقلة للملكية والمقيدة لها والقرارات المتعلقة بذلك - وله الحق فى تفويض وتوكيل من يراه من 

موظفى الشركة او الغير فى كل او بعض ما ذكر

2313 - امين محمد ايهاب امين فتوح  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59144   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2012 برقم ايداع   13367 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2018  بــ :  
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2314 - احمد عبدالرحيم ناجى احمد دسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59144   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-06-2012 برقم ايداع   13367 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2018  بــ :  

2315 - خالد فوزي محمد قطامش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59144   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2012 برقم ايداع   13367 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2018  بــ :  من ذوى الخبره

2316 - خالد فاروق محمد حنفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    59144   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2012 برقم ايداع   13367 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2018  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و 

لمجلس الدارة الحق في ان يعيين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين و علي ان يكون حق  الدارة كامل للسيد / خالد فاروق محمد حنفى رئيس مجلس الدارة و 

السيد / امين محمد ايهاب امين فتوح نائب رئيس مجلس الدارة و السيد / الحسين احمد عوض صالح العضو 

المنتدب و المدير التنفيذى ) مجتمعين أو منفردين ( ولي اثنين من اعضاء مجلس الدارة مجتمعين فقط حق 

التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و قطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع و فتح 

وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف والفراج 

عن رأس المال من البنك علي ان يكون التوقيع علي الشيكات حتي مبلغ 50000 جنيه لي عضو من اعضاء 

المجلس منفردا والتوقيع للمبالغ اكثر من 50000 جنيه لثنين من اعضاء مجلس الدارة مجتمعين ليس شرط ان 

يكون منهم رئيس مجلس الدارة وكل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها وكذلك الحق في التوقيع علي عقود 

التأسيس امام مصلحة الشهر العقاري والحق في تعيين او عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

اجورهم وحق و قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل تكون للعقود لمبلغ 250000 جنية 

لي عضو من اعضاء المجلس منفردا اما ما زاد عن ذلك فيكون لي اثنين من اعضاء المجلس مجتمعين , وكذلك 

حق توكيل وتفويض الغير في كل او بعض ما ذكر اما بالنسبة للتوقيع علي عقود البيع واصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات بأسم الشركة و لمصلحاتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض و الرهن وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف يجب الموافقة باغلبية تزيد عن نسبة 51% من اعضاء مجلس الدارة 

و كل ذلك بأسم الشركة و لمصلحتها .

2317 - الحسين احمد عوض صالح سلمه  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    59144   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2012 برقم ايداع   13367 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2018  بــ :  والمدير التنفيذى

2318 - حماده ثابت خطاب عيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    126679   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2018 برقم ايداع   44905 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2018  بــ :  
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2319 - هشام شوقى على محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    126735   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-10-2018 برقم ايداع   45180 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2018  بــ :  - ممثل عن الشركة 

المصرية للدواجن - تجديد تشكيل مجلس ادارة الشركة الحالى لمدة اخرى - يكون حق التوقيع عن الشركة لدي 

البنوك  منفردا للستاذ / هشام شو قي على محمد  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حتى مبلغ خمسون ألف 

جنيها . وما زاد عن مبلغ ) خمسون ألف جنيها ( يكون حق التوقيع ثنائيا مجتمعين ليا من : الستاذ / هشام شوقي 

على محمد  رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب و الستاذ / هشام أحمد عبد اللطيف  نائب رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب و  الستاذ / ماهر حامد حسن  المدير المالي للشركة .  منح حق التوقيع عن الشركة منفردا  

للستاذ / هشام شوقي على محمد - رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى التعامل بإسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص بكافة 

أشكالهم,  منح حق تأسيس الشركات بكافة أنواعها والتوقيع على عقود التاسيس وملحق التعديل أمام مصلحة 

الشهر العقارى والتوثيق أو المساهمة فى رؤوس أموال الشركات القائمة وشراء الحصص والسهم بإسم الشركة 

وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر, التوقيع على عقود بيع وشراء كافة الراضي والعقارات البتدائية 

والنهائية المبرمة مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص,  إبرام 

عقود البيع البتدائية والنهائية لراضي وممتلكات الشركة وترتيب وإنشاء الحقوق العينية على جميع عقارات 

وممتلكات الشركة كحق إمتياز البائع والراهن وغيرها من الحقوق والموافقة على شطب هذه الحقوق شطبا كليا أو 

جزئيا وأيضا أملك الغير التى تفوض الشركة فى التصرف فيها,   شراء أو بيع المنقولت الخاصة بالشركة بكافة 

أنواعها بالثمن الذى يكون مناسبا والتوقيع على عقود بيع هذه المنقولت وقبض الثمن , إبرام وتوقيع عقود 

المقاولت وعقود المشتريات بأنواعها وعقود تأجير العقارات المرتبطة بنشاط الشركة ,  حق توكيل المحامين 

الذين يمثلون الشركة أمام كافة المحاكم بإختلف أنواعها ودرجاتها ومنحهم حق الصلح فى القضايا والنكار 

والبراء والقرار ,  حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر - تمثيل الشركة أمام القضاء لرئيس مجلس الدارة 

فقط .

2320 - هشام أحمد عبد اللطيف العوضى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    126735   

وتم ايداعه بتاريخ    25-10-2018 برقم ايداع   45180 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2018  بــ :  ممثل عن 

الشركة المصرية للدواجن

2323 - محمد هانى ابو شرخ 

MOHAMMED HANI ABU SHARKH  مدير   المقيد برقم قيد    126874   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2018 برقم ايداع   45684 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2018  بــ :  يكون حق الدارة و التوقيع 

منفردا للستاذ / محمد هاني ابو شرخ   يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع 

السلطات لداره الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه .و له منفردا الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير 

الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم والهيئة العامه للرقابه على الصادرات و 

الواردات  و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق حسابات وكافه 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 و كذلك له حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات و عقود الشراء و البيع و 

الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل و له حق توكيل او توفيض الغير في كل او بعض ما ذكر

2324 - محمد فرج محمود سليمان  مصفى   المقيد برقم قيد    126967   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-31 

برقم ايداع   46047 تم التأشير فى تاريخ 31-10-2018  بــ :  ومهامه هي ..وفاء على الشركة من ديون   

تمثيل الشركه أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم  بيع مال الشركه منقول أو عقارا بالمزاد العلني أو بأيه طريقه 

أخري مالم ينص في وثيقة تعين المصفي إجراء البيع بطريقة معينه.

2325 - عمرو محمد اسامه حسين شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126988   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2018 برقم ايداع   46161 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2018  بــ :  ممثل  عن شركة منصة مصر 

للتعليم EGYPT EDUCATION PLATFORM )ش.م.م (
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2326 - إيهاب السيد عبد الحكيم رزق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126988   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2018 برقم ايداع   46161 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2018  بــ :  ممثل  عن شركة تى اس اف 

TSFE EDUCATION B.V اى اديوكيشن  بى فى

2327 - أحمد إيهاب عبد المنعم محمد وهبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126988   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-11-2018 برقم ايداع   46161 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2018  بــ :  ممثل  عن شركة 

منصة مصر للتعليم EGYPT EDUCATION PLATFORM )ش.م.م (

2328 - عادل علي محمد بدر علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126988   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2018 برقم ايداع   46161 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2018  بــ :  ممثل  عن شركة منصة مصر 

للتعليم EGYPT EDUCATION PLATFORM )ش.م.م (

2329 - مى محمد حمدى سيد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126988   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2018 برقم ايداع   46161 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2018  بــ :  استقالة

2330 - مصطفي محمد حمدي سيد مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126988   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-11-2018 برقم ايداع   46161 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2018  بــ :  منتدب ورئيس 

تنفيذى

2400 - مصطفى حسين محمد محمود محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    131440   

وتم ايداعه بتاريخ    13-02-2019 برقم ايداع   7082 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  ممثل عن 

شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية . انتخاب وتشكيل مجلس الدارة مع بقاء كافة صلحيات التوقيع عن 

الشركة كما هى للسيد / مصطفى حسين محمد محمود محمد والسيد / محمد مصطفى عبدالعزيز على

2401 - ماجد حسين محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131440   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2019 برقم ايداع   7082 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  ممثل عن شركة بايونيرز 

بروبرتيز للتنمية العمرانية .

2402 - محمود حسين محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131440   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2019 برقم ايداع   7082 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  ممثل عن شركة بايونيرز 

بروبرتيز للتنمية العمرانية .

2403 - جيهان ممدوح محمد صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131479   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2019 برقم ايداع   7305 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2019  بــ :  متخصص مستقل - غير تنفيذى

2404 - احمد السيد محمود الطحلوى  مدير   المقيد برقم قيد    131511   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2019 برقم ايداع   7421 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير 

محدودة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له  منفردا  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 له 

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 و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و 

إيداع و فتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال و القتراض و الرهن  والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و بيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق في تعيين و 

عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له 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 او بالجل و لهحق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .
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2331 - محمد فرحات محمد جودة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126988   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2018 برقم ايداع   46161 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2018  بــ :  ممثل  عن شركة منصة مصر 

للتعليم EGYPT EDUCATION PLATFORM )ش.م.م ( - تكون سلطات الدارة والتوقيع عن الشركة 

وفقا  لتشيكل المجلس الجديد ليصبح علي النحو التالي : المجموعة )أ( تتكون من السيد/ وليد محمد حمدي سيد 

مصطفي والسيد/ مصطفي محمد حمدي سيد مصطفي - المجموعة )ب( تتكون من السيد/ احمد إيهاب عبد المنعم 

محمد وهبي والسيد/ عادل علي محمد بدر - المجموعة )ج( تتكون من السيد/ عمرو محمد اسامة  والسيد/ ايهاب 

السيد عبدالحكيم  - يحق لي من أعضاء المجموعة )أ( - مجتمعين أو منفردين - تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها 

والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري والتوقيع على 

كافة العقود والمشارطات والصفقات ومعاملت الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأي مسائل متعلقة 

بأنشطة الشركة والحق في اصدار التوكيلت والتوقيع أمام الشهر العقاري بالنيابة عن الشركة وكذلك حق توكيل 

وتفويض الغير في بعض او كل ما ذكر  وفي حدود الصلحيات الممنوحة لهم ادناه - يحق لي من أعضاء 

المجموعة )أ( منفردين التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص أي مدفوعات أو مصروفات أو التزامات بحد أقصي 

2000000 جنيه مصري ويكون حق التوقيع لي من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة 

)ب( فيما يزيد عن 2000000 جنيه مصري وبحد أقصي 5000000 جنيه مصري, وفيما يزيد عن 5000000 

جنيه مصري يكون حق التوقيع لي من أعضاء المجموعة )ا( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( وأي من 

أعضاء المجموعة )ج( ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر - يكون الحق لي من 

أعضاء المجموعة )أ( منفردين التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص أي تعاملت مع البنوك والمصارف والتي 

تتضمن اصدار الشيكات والتحويلت وتوقيع عقود القرض والرهن بحد أقصي 2000000 جنيه مصرى يكون 

حق التوقيع لي من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( فيما يزيد عن 2000000 

جنيه مصري وبحد أقصي 5000000 جنيه مصري وفيما يزيد عن 5000000 جنيه مصري يكون حق التوقيع 

لي من أعضاء المجموعة )ا( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( وأي من أعضاء المجموعة )ج( ولهم 

الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر - يكون الحق لي من أعضاء المجموعة )أ( مجتمعا مع 

جميع أعضاء المجموعة )ب( التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص أوامر شراء وعقود شراء المواد الخام )الورق( 

المحلية أو المستوردة بحد أقصي 5000000 جنيه مصري وفيما يزيد عن 5000000 جنيه مصري يكون حق 

التوقيع لي من أعضاء المجموعة )ا( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( وأي من أعضاء المجموعة )ج( 

ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر - يكون الحق لي من أعضاء المجموعة )أ( 

مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص كافة النفقات الرأسمالية المحلية أو 

المستوردة وشراء وبيع الصول بحد أقصي 5000000 جنيه مصري وفيما يزيد عن 5000000 جنيه مصري 

يكون حق التوقيع لي من أعضاء المجموعة )ا( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( وأي من أعضاء 

المجموعة )ج( ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير  في كل أو بعض ما ذكر - يكون الحق لي من أعضاء 

المجموعة )أ( مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( التوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص أي مدفوعات خارج 

مصر بشأن أي نفقات رأسمالية أو شراء المواد الخام )الورق( بحد أقصي 5000000 جنيه مصري وفيما يزيد 

عن 5000000 جنيه مصري يكون حق التوقيع لي من أعضاء المجموعة )ا( مجتمعا مع جميع أعضاء 

المجموعة )ب( وأي من أعضاء المجموعة )ج( ولهم الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر - 

يكون للسيد/ عادل علي محمد بدر الحق في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة القرارات الضريبية المعدة من قبل 

الشركة وله الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر - ويكون لي من أعضاء المجموعة )أ( 

مجتمعا مع جميع أعضاء المجموعة )ب( الحق في التوقيع على كافة المعاملت والتحويلت البنكية

2332 - سوزان محمد حمدى سيد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126988   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-11-2018 برقم ايداع   46161 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2018  بــ :  استقالة

2333 - وليد محمد حمدي سيد مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    126988   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2018 برقم ايداع   46161 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2018  بــ :  

2334 - وليد محسن عبد القادر الحناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    79713   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2015 برقم ايداع   2181 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2018  بــ :  غير تنفيذي
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2335 - اشرف عثمان عبدالرحمن عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    127305   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   47465 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا 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 / أشرف عثمان عبدالرحمن عثمان  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 وايداع وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات و الفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في التوقيع علي عقود 

تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم 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 او بالجل  . وأن يكون السيد / أشرف عثمان 

عبدالرحمن عثمان الممثل القانوني للشركة ولي مشاريع ناشئة عنها امام كافة الجهات والدارات التعليمية 

ومديريات التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم وله الحق في تقديم طلبات الحصول علي تراخيص المدارس 

الخاصة وادارتها واستلم وتسليم كافة المستندات المتعلقة بالشركة وتمثيل الشركة والشركاء امام كافة الجهات 

المعنية في ذلك وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

2336 - حازم طه ادم مسعود  مدير عام   المقيد برقم قيد    127305   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-08 

برقم ايداع   47465 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  استقاله

 - 2337

رامى محمد جمال شحاته عبد الرحمن  مدير عام   المقيد برقم قيد    127305   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   47465 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  استقاله

2338 - محمد احمد وجيه محمود عواد  مدير   المقيد برقم قيد    127326   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   47526 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  

2339 - دينا عبد المتجلى جعفر محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    127326   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2018 برقم ايداع   47526 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  حق الدارة والتوقيع - 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 يمثل 

المديرون السيد / محمد احمد وجيه محمود عواد والسيدة / دينا عبد المتجلى جعفر محمد ابراهيم 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 بالتعامل مع 

البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق 

مجتمعين او منفردين في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم مجتمعين او منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل  ولهم مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر.

2340 - منى محمد الراوى الخطيب  مدير   المقيد برقم قيد    127326   وتم ايداعه بتاريخ    2018-11-08 

برقم ايداع   47526 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2018  بــ :  استقالة

2341 - رامى فتحى محمد السيد  مطر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    127500   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2018 برقم ايداع   48310 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2018  بــ :  

2342 - محمد  فتحى محمد السيد مطر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    127500   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2018 برقم ايداع   48310 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2018  بــ :  
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2343 - خروج  شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    127500   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2018 برقم ايداع   48310 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2018  بــ :  

2344 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    127500   وتم ايداعه بتاريخ    

13-11-2018 برقم ايداع   48310 تم التأشير فى تاريخ 13-11-2018  بــ :  

2345 - مصطفى احمد محمود عبدالشافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127573   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   48571 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  

2346 - عبد الرحمن ابراهيم عيد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127573   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2018 برقم ايداع   48571 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2018  بــ :  تحديد اختصاصات مجلس 

الدارة منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهم الحق فى التوقيع منفردين أو 

مجتمعين على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل -  وللسيد / عبدالرحمن ابراهيم عيد احمد رئيس مجلس الدارة منفردا التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات الضمان 

وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك ومع المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وله الحق فى تفويض أو توكيل الغير بكل أو بعض ما ذكر

2347 - هشام محمد حسين الغراب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128102   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2018 برقم ايداع   50575 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2018  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 وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين.  للسيد/عصام هادي طاهر ميزار – عضو مجلس الدارة المنتدب- منفردا تمثيل الشركة 

إمام البنوك والمصارف وله منفردا حق التوقيع والسحب و اليداع والفراج عن رأس المال المودع بالبنك والحق 

في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال 

والقتراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع علي عقود البيع وعلي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان 

وربط الودائع وكسرها وبيع العقارات والمنقولت والسيارات بأسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل الغير في كل 

او بعض ما ذكر.

2348 - احمد ابو بكر محمد الدمرداش تونى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    128102   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2018 برقم ايداع   50575 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2018  بــ :  

2349 - شريف هادى طاهر عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128102   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2018 برقم ايداع   50575 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2018  بــ :  

2350 - هشام محمد حسين الغراب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128102   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2018 برقم ايداع   50575 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2018  بــ :  

2351 - عصام هادى طاهر ميزار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    128102   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2018 برقم ايداع   50575 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2018  بــ :  

2352 - احمد اسماعيل عبدالسلم اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128102   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-11-2018 برقم ايداع   50575 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2018  بــ :  

2353 - ياسر صلح محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128102   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2018 برقم ايداع   50575 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2018  بــ :  

2354 - علء هادى طاهر عيسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128102   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2018 برقم ايداع   50575 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2018  بــ :  استقاله

2355 - محمد هادى طاهر عيسى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    128102   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2018 برقم ايداع   50575 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2018  بــ :  استقاله
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2356 - سامح محمود السيد متولى عامر  مدير   المقيد برقم قيد    128401   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2018 برقم ايداع   51721 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2018  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير و له منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات للدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  و للمدير  منفردا  الحق في التعامل باسم الشركة 

و ضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم و كذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و له 

الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل. وحق  التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافه صور التعامل مع جميع البنوك المصارف و التوقيع 

علي الشيكات و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم  الشركة  و لصالحها و له حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر .

2357 - ابراهيم نبوي ابراهيم الفرماوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    128509   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2018 برقم ايداع   52050 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2018  بــ :  إضافة الي الصلحيات السابقة 

لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في بيع أصول الشركة بجميع أنواعها وخاصة 

السيارات وجميع الّت والمعدات وأي أصول أخري - التجديد لمجلس الدارة بنفس التشكيل لفترة مماثلة

2358 - محمود بن علي بن ابراهيم الصقر  مدير   المقيد برقم قيد    128582   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2018 برقم ايداع   52346 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2018  بــ :  يمثل السيد/ محمود بن علي بن 

إبراهيم الصقر الشركة في علقاتها مع الغير وله منفرد ا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة باسمها وله 

منفرد ا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل منفرد ا مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والفراج عن رأس المال وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها, وكذلك له منفرد ا حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية وله منفرد ا الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله منفرد ا حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل 

وله منفرد ا حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2359 - سيد حسين حامد محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    128635   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-10 

برقم ايداع   52557 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2018  بــ :  استقالة - من منصبة كمدير عام للشركة ومن 

كافة الصلحيات الممنوحة له

2360 - محمد كمال ابراهيم صقر  مدير   المقيد برقم قيد    128834   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-13 

برقم ايداع   53290 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2018  بــ :  استقاله

2361 - محمد حمدى محمد عبد العال غرس الدين  مدير   المقيد برقم قيد    128834   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2018 برقم ايداع   53290 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده 

غير محدده

2362 - اسلم نعمت ا محمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    128854   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-16 

برقم ايداع   53372 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  استقالة
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2363 - احمد يسري عبدالعزيز سليمان درباله  مدير   المقيد برقم قيد    128854   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2018 برقم ايداع   53372 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2018  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة - يمثل المدير 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 للجمعيه العامه - للمدير 

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

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق القتراض والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الحق في التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف وحق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل  او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2364 - هشام محمد حسن السعيد  مدير   المقيد برقم قيد    128982   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-17 

برقم ايداع   53846 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2018  بــ :  

2365 - ماهر محمد محمد السيد الجندى  مدير   المقيد برقم قيد    128982   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2018 برقم ايداع   53846 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2018  بــ :  مجتمعين او منفردين

2366 - محمود  صلح  كامل  عبد العزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    129020   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2018 برقم ايداع   53938 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2018  بــ :  

3580 -  احمد عاشور على عوض ل  مدير   المقيد برقم قيد    187070   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2022 برقم ايداع   30840 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  استقالة

3581 - عصام عبد العزيز عبد القوى سالم الصفتى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187237   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-05-2022 برقم ايداع   31699 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2022  بــ :  

3582 - محمود عبد الغني امين محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187315   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2022 برقم ايداع   32198 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2022  بــ :  استقالة من ادارة الفرع - 

المحل الثاني من جهة اليمين - الرضي علوي بالواجه الخلفيه - العقار رقم )18(  حافظ رمضان متفرع من مكرم 

عبيد - مدينة نصر - القاهرة

3592 - عيد  عبد الخالق محمد  ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    188548   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2022 برقم ايداع   37455 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2022  بــ :  

 - 3593

احمد شريف احمد محمد انور  مدير   المقيد برقم قيد    188599   وتم ايداعه بتاريخ    14-06-2022 برقم 

ايداع   37727 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا  

فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير منفردا  الحق فى التعامل باسم الشركة ولصالحها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وحق التعامل مع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وله الحق فى الشراء و تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله ابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها   ويكون حق القتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت بموافقه من الجمعيه العامه الغير عاديه للشركة .

3594 - ادهم هانى محمد عبد الهادى  مدير   المقيد برقم قيد    188599   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2022 برقم ايداع   37727 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2022  بــ :  ) استقالة (
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2367 - يسري فهيم غطاس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    99526   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-1994 برقم ايداع   6184 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2018  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركة كل 

من رئيس مجلس الدارة وأعضاء مجلس الدارة المنتدبين والرئيس التنفيذي منفردين أو مجتمعين, ولمجلس 

الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين.تخويل السيد/ يسري فهيم غطاس رئيس مجلس الدارة والسيد/ عبد اللطيف 

محمد أبو العنين ـ عضو منتدب والسيدة / عزيزة محمد محمد أبو العنين ـ نائب رئيس مجلس الدارة: -أ ـ كافة 

السلطات والصلحيات اللزمة لتحقيق غرض الشركة ولسيادتهم حق إبرام جميع العقود والتصرفات بما في ذلك 

عقود الرهن والقتراض التي تبرمها الشركة مع أي جهة كانت بما في ذلك البنوك جميعها والتوقيع عليها كما أن 

لسيادتهم حق فتح الحسابات بجميع البنوك وإيداع المبالغ فيها والسحب منها. وإبرام عقود المعاوضة والتوقيع عليها 

ولهم كفالة الشركة أمام الغير والبنوك والجهات الحكومية والتوقيع علي عقود الكفالة. وتخويل الشركة حق كفالة 

الشركات الشقيقة والغير أمام البنوك والغير وتفويضهم بالتوقيع علي هذه الكفالة. ولهم الحق في التوقيع علي كافة 

العقود اللزمة لممارسة الشركة لغراضها  وبروتوكولت التعاون ومذكرات المفاهمة, وكذا لهم الحق في التعامل 

مع شركات الخدمات والمداد بالمرافق وهي شركات الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والصناعي ولهم 

الحق في تمثيل الشركة امام هذه الجهات وتوقيع التعاقدات معها وابرام التسويات وجدولة مديونيات الشركة 

والمطابقات المحاسبية اللزمة أمام الجهات المعنية والتوقيع علي الشيكات والقرار بالصلح أمام كافة الجهات 

الرسمية وغيرها نيابة عن الشركة , منفردين أو مجتمعين و لهم توكيل أو تفويض الغير منفردين فيما سبق.ب ـ 

ولهم الحق في تمثيل الشركة أمام كافة الوزارات ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة 

البيئة ووزارة السكان والتعمير ووزارة السياحة ووزارة الدفاع بكافة أجهزتها وأفرعها وكافة الجهات الحكومية 

وغير الحكومية والهيئات العامة ومنها الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لتنمية المنطقة 

القتصادية لقناة السويس, الهيئة العامة للتنمية الصناعية, الهيئة العامة للرقابة المالية, الهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات, الهيئة العامة للتنمية السياحية , هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة , والتعامل مع جهاز 

تنمية التجارة الداخلية والسجل التجاري بالقيد والتجديد والتأشير والشطب, والعلمات التجارية وبراءات الختراع 

وتسجيل العلمات التجارية والنماذج الصناعية , والغرف التجارية , وشركة مصر للمقاصة واليداع المركزي , 

والتعامل مع إدارات المرور , والجمارك , والتعامل مع الحياء واستخراج جميع تراخيص التشغيل , وأجهزة 

المدن الجديدة , وجهاز شئون البيئة وشركات القطاع العام والخاص ومصالح الشهر العقاري , ولسيادتهم التوقيع 

علي عقود التعديلت أمام الشهر العقاري وكافة الجراءات اللزمة ولهم توكيل الغير منفردين أو مجتمعين في كل 

ما سبق.ول يحق لرئيس مجلس الدارة أو العضو المنتدب أو أي عضو من أعضاء المجلس التصرف بالبيع أو 

التنازل أو أي تصرف من التصرفات الناقلة لملكية أي أصل من أصول الشركة حسب ما جاء بالمادة 53 من 

القانون رقم 159 لسنة 1981.

2368 - رامى رمضان عبدالستار عسكر  مصفى   المقيد برقم قيد    129527   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2018 برقم ايداع   56249 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2018  بــ :  وعليه القيام  وبجميع العمال 

التي تقتضيها التصفية وعلى الخصوص.  -وفاء ما على الشركة من ديون .  -بيع مال الشركة منقول اوعقارا 

بالمزاد العلني او باي طريقة اخري مالم ينص على وثيقة تعين المصفي اجراء البيع بطريقة معينة .  -تمثيل 

الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم   -وله الحق في اتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتصفية الشركة مع 

الجهات الرسمية وسداد ما عليها من التزامات امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والدائنين .

2369 - لمياء  محمد  عبد العال محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9313   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2002 برقم ايداع   5750 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2019  بــ :  

2370 - مصطفي محمد عبد العال محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9313   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-12-2002 برقم ايداع   5750 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2019  بــ :  وذلك بذات 

الصلحيات الوارده بالسجل التجارى للشركه

2371 - ميريام جان خليل عقل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9313   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2002 برقم ايداع   5750 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2019  بــ :  

2372 - مدحت محمد احمد حسن خطاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9313   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2002 برقم ايداع   5750 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2019  بــ :  ) استقالة ( .

2373 - مروة محمد عبد العزيز الموافى  مدير   المقيد برقم قيد    130296   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2019 برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  ) استقاله (
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2383 - محمد نعيم فهد قره طحان  مدير   المقيد برقم قيد    130540   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-27 

برقم ايداع   3781 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2019  بــ :  عدلت جنسيتة إلى مصري الجنسية

2384 - محمد نوار محمد نعيم قره طحان  مدير   المقيد برقم قيد    130540   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2019 برقم ايداع   3781 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2019  بــ :  

2385 - رامى صالح سيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130665   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-29 

برقم ايداع   4194 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2019  بــ :  

2386 - هشام عبدالمحسن حامد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    130709   وتم ايداعه بتاريخ    

29-01-2019 برقم ايداع   4359 تم التأشير فى تاريخ 29-01-2019  بــ :  - ويتولى المدير وظائفه لمدة 

غير محددة.

2374 - محمد فخر الدين احمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    130296   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2019 برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  يمثل المديرالشركة فى علقتها 

مع الغير وله منفردا الحق فى 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 فى التعامل بأسم 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 والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن رأس المال وكل ذلك  بأسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وحق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق التوقيع على عقود 

تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .   

أما القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانية من البنوك والمؤسسات المالية فيلزم موافقة الجمعية العامة عليها 

مسبقا.

2375 - تامر سيد عثمان جاد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    130296   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-20 

برقم ايداع   2892 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  ) استقالة (

2376 - يوسف محمد حامد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    130306   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-20 

برقم ايداع   2929 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  

2377 - محمد حامد ابراهيم حامد  مدير   المقيد برقم قيد    130306   وتم ايداعه بتاريخ    2019-01-20 

برقم ايداع   2929 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2019  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة -  

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما 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 

العادية وللمديرين  مجتمعين أو منفردين 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 إيداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن واستصدار شهادات وخطابات الضمان 

وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة   وضمن 

أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 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  وكذلك فتح العتمادات المستندية وكذلك لهما حق 

القتراض أو الرهن ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2378 - الستير وايت  مدير   المقيد برقم قيد    54994   وتم ايداعه بتاريخ    16-11-2011 برقم ايداع   

21674 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  

2379 - هشام محمد محمد محمد زهران  مدير   المقيد برقم قيد    54994   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2011 برقم ايداع   21674 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  مسئول عن الستيراد

2380 - أحمد سيد ابراهيم محمد جاد  مدير   المقيد برقم قيد    54994   وتم ايداعه بتاريخ    2011-11-16 

برقم ايداع   21674 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  
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2381 - أنتونى فرانسيس سميث  مدير عام   المقيد برقم قيد    54994   وتم ايداعه بتاريخ    2011-11-16 

برقم ايداع   21674 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المدير العام منفردا الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . ويكون للسيد / 

هشام محمد محمد  محمد زهران الحق فى التوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها فقط فى المسائل 

المتعلقة بنشاط الستيراد والتصدير أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك واداراتها ومصلحة الموانىء واداراتها 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم . وكما يكون لى اثنين مجتمعين من السيد / أنتونى فرانسيس سميث أو السيد / 

ألستير وايت أوالسيد/ محمد محمود حسن محمود راغب أوالسيد/ احمد سيد ابراهيم محمد جاد او)السيد كريم عماد 

يوسف  – من غير المديرين ) أو لي أحد منهم مجتمعا مع السيد/ محمد ابراهيم كيلنى المدنى  من غير 

المديرين( الحق فى التعامل مع البنوك والحق فى التوقيع عقود القروض والرهون والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات وغلقها والسحب واليداع وعقود الئتمان والقروض بدون حد اقصى وفتح العتمادات واصدار خطابات 

الضمان . ويكون لى اثنين من المديرين مجتمعان حق التوقيع نيابة عن الشركة بشكل عام أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية  والتوقيع على عقود شراء وبيع وإيجار العقارات والسيارات والمنقولت وعقود العمل 

وكذا التوقيع على العقود والمستندات والمحررات الخرى المتعلقة بنشاط الشركة. ولهما الحق فى تفويض أو 

توكيل الغير فى كل أو بعض ما سبق . ويكون للمدير العام منفردا الحق فى إصدار أو إلغاء التوكيلت الصادرة 

من الشركة أو تفويض أو توكيل أحد المديرين أو الغير فى كل أو بعض مما سبق .

2382 - محمد محمود حسن محمود راغب  مدير   المقيد برقم قيد    54994   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2011 برقم ايداع   21674 تم التأشير فى تاريخ 21-01-2019  بــ :  

2387 - طلل بن خالد بن محمد ادريس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    200071   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2019 برقم ايداع   666 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2019  بــ :  اضافة صلحيات توقيع للسيد 

المهندس / طلل بن خالد بن محمد ادريس – رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ / فهد بن طلل بن خالد ادريس 

لتصبح صلحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالي :-  يملك كل من السيد  – عضو مجلس الدارة .  -

المهندس / طلل بن خالد بن محمد ادريس – رئيس مجلس الدارة والسيد الستاذ / فهد بن طلل بن خالد ادريس 

– عضو مجلس الدارة مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك 

والمصارف بدون حدود مالية من سحب وايداع والفراج عن راس المال   والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق قبض ودفع كافة المبالغ التي تخص معاملت الشركة وابرام جميع 

العقود والمشاركات والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما الحق في توقيع 

عقود القروض والرهون ولهما الحق في بيع ممتلكات الشركة الثابته والمنقوله ولهما حق توكيل وتفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر

2388 - دايفد جون مانسفيلد David John Mansfield  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131127   

وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2019 برقم ايداع   5815 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2019  بــ :  ممثلعن 

شركة/ ام.اف.ار.اي. هولدنجز )بي.في.اي.( ليميتد Ltd ).MFRI Holdings )B.V.I -  ثانيا: - الموافقة على 

إضافة صلحيات توقيع وهي: تفويض الستاذ/ أدهم سمير محمود عبد العزيز -  منفردأ بالتوقيع على عقود 

التمويل والقروض أمام جميع البنوك أو شركات التمويل بدون حد أقصى. مع بقاء صلحيات التوقيع الخرى كما 

هي دون تعديل ومنح جميع صلحيات التوقيع المذكورة بالسجل التجاري لجميع أعضاء مجلس الدارة منفردين أو 

مجتمعين.

2389 - دايفد براين نوروود David Bryan Norwood  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131127   

وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2019 برقم ايداع   5815 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2019  بــ :  ممثلعن 

Perma Pipe International  Company LLC - .شركة/ بيرما بايب انترناشونال كومباني ال.ال.سي
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2390 - جرانت ويلسون ديوبري Grant Wilson Dewbre  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

131127   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2019 برقم ايداع   5815 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2019  بــ :  

Perma Pipe Middle East ) FZC(    - ليميتد )ممثلعن شركة/ بيرما بايب ميدل ايست )اف.زي.سي

 Limited

2391 - صالح نهاد صالح صقر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131127   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2019 برقم ايداع   5815 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2019  بــ :  ممثل عن شركة بيرما بايب 

Perma Pipe Middle East ) FZC( Limited - ليميتد ).ميدل ايست )اف.زى.سى

2392 - هشام فكرى مصطفى وهدان  مدير   المقيد برقم قيد    81747   وتم ايداعه بتاريخ    2015-04-08 

برقم ايداع   10192 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2019  بــ :  ويباشر المديران  وظائفهما  لمدة غير محدودة. 

يمثل المديران  الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

ولمديران  الشركة منفردين او مجتمعين  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 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 في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات والتى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق 

توكيل وتفويض الغير في كل او بعض الذكر.

2393 - يوسف هشام فكرى مصطفى وهدان  مدير   المقيد برقم قيد    81747   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2015 برقم ايداع   10192 تم التأشير فى تاريخ 07-02-2019  بــ :  

2394 - اية احمد على عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131194   وتم ايداعه بتاريخ    

10-02-2019 برقم ايداع   6071 تم التأشير فى تاريخ 10-02-2019  بــ :  استقالة

2395 - محمد محمد سعد اسماعيل  مصفى   المقيد برقم قيد    131327   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-12 

برقم ايداع   6562 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  على أن تكون مهام  المصفى  وفاء  ما  على 

الشركة  من  ديون   بيع مال  الشركة  منقول  او  عقار  بالمزاد العلني  او بأى  طريقة  معينه  أخرى  مالم  

ينص  في  وثيقة  تعيين  المصفى على  إجراء  البيع بطريقه  معينه  تمثيل  الشركة  أمام القضاء  وقبول  الصلح  

والتحكيم

2396 - محمد السيد ابراهيم القصراوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131435   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2019 برقم ايداع   6964 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  اعادة تشكيل اعضاء مجلس 

الدارة وتجديد مدة المجلس لمدة مماثلة

2397 - ساره محمد السيد القصراوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131435   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2019 برقم ايداع   6964 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  

2398 - هبه ابراهيم حسن محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131435   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2019 برقم ايداع   6964 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  

2399 - احمد احمد عبد الرحمن داود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131435   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2019 برقم ايداع   6964 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2019  بــ :  ممثل عن شركة اوتو ايجيبت 

للتجارة
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2405 - احمد محمود مختار عبدالحميد  مدير   المقيد برقم قيد    131794   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2019 برقم ايداع   8524 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2019  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة. -يمثل المدير الشركة في عالقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل 

بإسمها فيما عدا ما احتفظ به  صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات 

والفراج عن رأس المال   واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قرض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وله الوقيع علي عقود تأسيس وتعديل وفسخ والتخارج من الشركات والندماج فى شركات 

قائمة وفقا لحكام القانون وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وله كافة السلطات لتحقيق 

غرض الشركة .

2406 - دعاء مصطفى رجب ابو زيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131795   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2019 برقم ايداع   8525 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2019  بــ :  

2407 - مصطفى رجب ابو زيد عويس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131795   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2019 برقم ايداع   8525 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2019  بــ :  تكون سلطات وصلحيات 

التوقيع لرئيس مجلس الدارة واعضاء مجلس الدارة علي النحو التالي :  صلحيات وسلطات واختصاصات 

التوقيع وتمثيل الشركة لرئيس مجلس الدارة والسادة أعضاء مجلس الدارة علي النحو التالي  :  يملك حق التوقيع 

عن الشركة كل  من السيد المهندس / مصطفي رجب أبو زيد عويس رئيس مجلس الدارة والسيد المهندس / عمرو 

مصطفي رجب أبو زيد نائب رئيس مجلس الدارة  والسيد المهندس / محمد يسري أبو النجا محمد عضو مجلس 

الدارة مجتمعين او منفردين وكذلك حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص بكافة اشكالهم وتوكيل المحامين  والتوقيع علي عقود الرهن 

والمتياز  والبيع وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وابرام كافة العقود والمشارطات  والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع واليجار لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والمنقولت وكذلك حق القتراض والرهن من البنوك ولهما مجتمعين او منفردين الحق في 

التعاقد كممثل للشركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك ابرام عقود المقاولت وكافة العقود الخرى 

ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر , ويكون لكل منهم منفردا  حق التعامل مع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات والتوقيع على تحويلت البنوك وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على عقود القروض 

والتسهيلت الئتمانية بدون حد اقصي , الحق في التعامل والتوقيع باسم الشركة  وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات و الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك في إدارة وتشغيل 

المدارس والتعامل مع وزارة التربية والتعليم والحضانات والمراكز الطبية  وكافة الوزارات والجهات المعنية في 

هذا الشأن , ويكون للسيد / شريف مصطفي رجب أبو زيد عضو مجلس الدارة الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية بكافة اشكالها وانواعها وكذلك حق التعاقد 

كممثل للشركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية .

2408 - محمد يسرى ابوالنجا محمد ابراهيم ابوالسعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131795   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-02-2019 برقم ايداع   8525 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2019  بــ :  

2409 - ايمن محمد ابوالعل  مدير   المقيد برقم قيد    131847   وتم ايداعه بتاريخ    24-02-2019 برقم 

ايداع   8737 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  لنشاط التخليص الجمركى بالشركة -- استقاله

2410 - حسين ماهر عثمان الشرنوبى  مدير   المقيد برقم قيد    131847   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2019 برقم ايداع   8737 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  للتخليص الجمركى
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2411 - سامح فتحى محمد بيومى القزاز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131847   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2019 برقم ايداع   8737 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  

2412 - رشا محمد عبد العزيز احمد راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131847   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-02-2019 برقم ايداع   8737 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  

2413 - اسلم هشام عبد الحافظ العزه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131847   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2019 برقم ايداع   8737 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  

2414 - ساره حسين نصرالدين حسين محمد ادم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    131847   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-02-2019 برقم ايداع   8737 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  

2415 - محمد صبحي شهدي علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    131867   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2019 برقم ايداع   8863 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2019  بــ :  

2416 - محمود محمد محمد جاد سالم  مدير   المقيد برقم قيد    131899   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2019 برقم ايداع   8895 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة أمام 

القضاء وفي علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين 

مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح الحسابات وطلب التسهيلت الئتمانية عمل التحويلت واتمام جميع المعاملت 

اللكترونية وطلب اصدار دفاتر الشيكات بكافة العملت المحلية والجنبية والتوقيع على الشيكات وطلب الفراج 

عن رأس المال والقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما مجتمعين او منفردين 

الحق في كفالة الغير والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ومنقولتها 

وسياراتها وقبض الثمان ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة سندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما مجتمعين او منفردين الحق فى 

التصالح باسم الشركة والقرار بالتصالح امام كافة الجهات والمحاكم والشهر العقارى وكذلك حق التوقيع بأسم 

الشركة على جميع المعاملت والتعهدات وفي تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر

2417 - باسم محمدين عبدالحليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130484   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   3577 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2019  بــ :  - مديرا  لفرع الشركة الكائن 

بالدور الثاني علوي بالعقار أمام مقهى الخليج - شارع أحمد عنبر - طهطا - سوهاج. مديرا  لفرع الشركة الكائن 

بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن بشارع صلح سالم خلف بيع المصنوعات - برج الجوهرة - طهطا - سوهاج.

2418 - محمد صابر محمد مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130484   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   3577 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2019  بــ :  مديرا  لفرع الشركة الكائن بالدور 

الثالث العلوي - بالعقار الكائن بشارع كوبري دندرة - حي عزبة حامد - قنا .

2419 - علء   قريشى عبدالحافظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130484   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   3577 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2019  بــ :  –  لفرعي الشركة الكائنين 

الوحدة بالدور الثالث العلوي رقم A4 بعمارة الجمعية التعاونية لصائدي السماك – شارع الجهاد - سوهاج. 

والفرع الكائن بالدور الول علوي بالعقار رقم 21 شارع محمود فهمي النقراشي – أمام المستشفى العام - سوهاج 

. قبول استقالتة كمدير لفرع الشركة الكائن بالدور الول علوي عمارة أولد مقلد أخميم - سوهاج.

2420 - عماد ضاحى فراج العشرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130484   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   3577 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2019  بــ :  استقالة - لفرعى الشركة الكائنين 

الوحدة بالدور الثالث العلوي رقم A4 بعمارة الجمعية التعاونية لصائدي السماك – شارع الجهاد - سوهاج . 

والفرع الكائن بالدور الول علوي بالعقار رقم 21 شارع محمود فهمي النقراشي – أمام المستشفى العام - سوهاج.

2421 - محمد عبداللطيف محمود عبدا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130484   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   3577 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2019  بــ :  - استقالة كمدير لفرع الشركة 

الكائن بالدور السادس علوي بالعقار الكائن برقم 88 شارع المحطة - برج المدينة المنورة – محافظة سوهاج.
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2422 - محمد عبدالناصر عبدالنبى امين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130484   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   3577 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2019  بــ :  الشركة الكائن بالدور السادس 

علوي بالعقار الكائن برقم 88 شارع المحطة - برج المدينة المنورة – محافظة سوهاج.  قبول استقالة السيد/محمد 

عبد الناصر عبد النبي أمين - كمدير لفرع الشركة الكائن بالدور الثالث العلوي - بالعقار الكائن بشارع كوبري 

دندرة - حي عزبة حامد - قنا.

2423 - احمد سمير رفاعى بخيت  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130484   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   3577 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2019  بــ :  استقالة  كمدير لفرع الشركة 

الكائن بالدور الثاني علوي بالعقار الكائن بشارع صلح سالم خلف بيع المصنوعات - برج الجوهرة - طهطا - 

سوهاج.

2424 - مصطفى حمدى شعبان هاشم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    130484   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2019 برقم ايداع   3577 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2019  بــ :  الشركة الكائن بالدور الول 

علوي عمارة أولد مقلد أخميم – سوهاج. مديرا  لفرع الشركة الكائن بالدور الرضي 1 عمارة القاعود بشارع 

العقيد - أخميم - محافظة سوهاج. قبول استقالة السيد/مصطفي حمدي شعبان هاشم - كمدير لفرع الشركة الكائن 

بالدور الثاني علوي بالعقار أمام مقهى الخليج - شارع أحمد عنبر - طهطا - سوهاج

2425 - احمد ماجد محمود احمد بندق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    132439   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2019 برقم ايداع   10842 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2019  بــ :  

2426 - محمود شريف محمود عابد  مدير   المقيد برقم قيد    132545   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-10 

برقم ايداع   11185 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2019  بــ :  استقاله

2427 - خروج ثمانية شركاء موصيين  تحميل   المقيد برقم قيد    132567   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2019 برقم ايداع   11225 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2019  بــ :  

2428 - دخول اربعة شركاء موصيين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    132567   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2019 برقم ايداع   11225 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2019  بــ :  

3892 - محمد احمد الحسيني عيد  مدير   المقيد برقم قيد    197172   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-14 

برقم ايداع   75854 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

2429 - احمد محمد جمال الدين محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    132863   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2019 برقم ايداع   12313 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة -  يمثل مديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما الحق منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية 

للجمعية العامة وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

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

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات 

الضمان والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

إغراضها ولهما 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 ولهما منفردين او مجتمعين حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما 

ذكر ولهما مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية

2430 - وسام جورج ذكرى سعد  مدير   المقيد برقم قيد    132863   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-17 

برقم ايداع   12313 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  

Page 1207 of 1616 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

2431 - جونى حرب JOHNNY HARB  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132895   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-03-2019 برقم ايداع   12446 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2019  بــ :  -إلغاء صلحيات 

التوقيع الخاصة بالسيدة/ رنا سامح على مقبل عاشور بالنيابة عن الشركة لتصبح صلحيات توقيع مجلس الدارة 

على النحو التالى:  يمثل رئيس مجلس الدارة منفردا  الشركة أمام القضاء والغير وأمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية بما في ذلك الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة 

المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والحفظ المركزي والسجل التجاري ومصلحة الضرائب والضريبة على 

القيمة المضافة والشهر العقاري ووزارة القوى العاملة ومكتب العمل والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية وجهاز 

العاصمة الدارية الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للبنية 

التعليمية وجهاز مدينة الشروق وتعيين وعزل وكلء و مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم, كما له 

منفردا  الحق في شراء وبيع جميع المهمات والمواد والبضائع والمنقولت بما في ذلك بيع وشراء سيارات الشركة 

وتمثيلها أمام إدارات المرور ومكاتب الشهر العقاري واستصدار التراخيص المؤقتة والنهائية الخاصة, وله منفردا  

الحق في إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة المستندات الذنية والتجارية وقبض ودفع المبالغ, أما بخصوص التعامل أمام البنوك والمصارف 

فيكون له حق سحب وإيداع واستصدار والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافة أشكال وصور التعامل أمام جميع البنوك والمصارف كل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها له حق 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. استقالة السيدة/ رنا سامح على مقبل عاشور كممثل قانونى لتمثيل الشركة 

أمام وزارة التربية والتعليم والبنوك   -تعيين السيد/ محمد خليل إبراهيم عافيه – مصري- مواليد 8 / 1 / 1976 

– رقم قومى 27601088800091 كممثل قانونى لشركة البروج أفريكا كريست للستثمار , المالكة لمدرسة 

قدموس الدولية أمام وزارة التربية والتعليم.

2432 - اشرف مصطفي احمد السيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132911   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   12497 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  

2433 - قاسم حسن منصور حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132911   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   12497 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  

2434 - احمد محمد علي فرغلي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132911   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   12497 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  

2435 - علي نادي احمد عبدالفضيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132911   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   12497 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  

3930 - احمد عبد الرزاق احمد ابو حجر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81923   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2015 برقم ايداع   10722 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3931 - فيصل حسين محمود بن الشيخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81923   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2015 برقم ايداع   10722 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3932 - الهاشمى عبد ا عمر الفزانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81923   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2015 برقم ايداع   10722 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3933 - الستاذ...  عمر ابو حجر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81923   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2015 برقم ايداع   10722 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  
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2436 - خالد محمود محمد شنب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    132911   وتم ايداعه بتاريخ    

18-03-2019 برقم ايداع   12497 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2019  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركه فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا 

ماأحتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعية العامه . ولرئيس مجلس الدارة منفردا  

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

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

وغلق الحسابات واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكذلك له حق بيع اصول الشركه 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم 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 أو بالجل وله حق توكيل أوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2437 - محمد عبد الواحد محمد خليفه سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133393   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-03-2019 برقم ايداع   14154 تم التأشير فى تاريخ 26-03-2019  بــ :  يتم منح صلحيات 

للسيد / رئيس مجلس الدارة أن رئيس مجلس الدارة يمثل الشركة أمام القضاء وله حق التوقيع والسحب والفراج 

عن رأس المال المودع بالبنك وكذلك فتح حسابات بأسم الشركة في البنوك الخري وكذلك حق التوقيع علي 

معاملت الشـركة وتعهداتها وله الحق في ابرام كافة العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل وله الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن لصول الشركة وله حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ماذكر و لرئيس مجلس الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو من ينوب عنهم 

بتفويض رسمي حق التوقيع و السحب و الفراج عن رأس المال المودع بحسابات الشركة بالبنك.

2438 - شريف السيد عبدالعزيز  مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100388   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2016 برقم ايداع   41922 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2019  بــ :  

2439 - سيو نجيل كانغ kang seungil  مدير   المقيد برقم قيد    133555   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2019 برقم ايداع   14795 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة 

غير محددة

2440 - يونجسان كيم  YOUNGSUN KIM  مدير   المقيد برقم قيد    133555   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2019 برقم ايداع   14795 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2019  بــ :  استقالة

2441 - ايهاب ابراهيم عبد الرازق عرابى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14648   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2019 برقم ايداع   1710283 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  استقالة

2442 - احمد يحى حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14648   وتم ايداعه بتاريخ    01-04-2019 برقم 

ايداع   1710283 تم التأشير فى تاريخ 01-04-2019  بــ :  

2443 - خالد عباس عرفان سبع  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    133683   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2019 برقم ايداع   15280 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  

2444 - محمد هادى بن  احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133683   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2019 برقم ايداع   15280 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  للتطوير

2445 - محمد محمود حسين  السيسى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    133683   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2019 برقم ايداع   15280 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  

2446 - محمد خميس ابوالحسن هللي  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    133683   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2019 برقم ايداع   15280 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  استقالة

2447 - يوسف محمد سمير صالح فواز  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    133683   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-04-2019 برقم ايداع   15280 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  استقالة

2448 - السيد معتصم إبراهيم أحمد راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133683   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2019 برقم ايداع   15280 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  للشئون الحكومية

2449 - اشرف حسن على بحيرى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    133683   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2019 برقم ايداع   15280 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  
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2450 - عمرو عادل سعد الدين ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    133683   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2019 برقم ايداع   15280 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  

2451 - حسين احمد حسين هارون  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    133683   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-04-2019 برقم ايداع   15280 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  

2452 - عدنان احمد يوسف عبد الملك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133683   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2019 برقم ايداع   15280 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  

2453 - مراد محمد احمد موافى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133683   وتم ايداعه بتاريخ    

02-04-2019 برقم ايداع   15280 تم التأشير فى تاريخ 02-04-2019  بــ :  عضو مجلس الدارة لشئون 

الستثمار

2454 - عدلي وجيه عدلي توما  مدير   المقيد برقم قيد    133791   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-04 

برقم ايداع   15611 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2019  بــ :  مثل المديرون الشركة امام القضاء وفي 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  وللمديرين منفردين أو مجتمعين الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة و الغرف 

التجارية ومكتب تراخيص العمل ومصلحة الضرائب ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق و أمين عام الشهر 

العقاري ومصلحة الجمارك والجهاز القومي التنظيم التصالت والرقابة العامة على الصادرات والواردات 

ومكاتب السجل التجاري والتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الوراق المالية وشركة 

مصر للمقاصة والحفظ المركزي ومصلحة وطلب واستلم كشوف الحسابات والطلع عليها وامام الحوال المدنية 

ومصلحة الجوازات واستخراج واستلم كافة التراخيص من جميع الوزارات والهيئات, المرافق من مياه وكهرباء 

وغاز وتليفونات, وفي التمثيل والتوقيع أمام مكتب براءات الختراع والعلمات التجارية والنماذج الصناعية 

والجهات الدارية المختلفة الخاصة بتسجيل العلمات التجارية وبراءات الختراع وجميع قطاعات وزارة الثقافة 

وجهاز السينما وغرفة صناعة السينما وشركة مصر للصوت والضوء والسينما ومدينة النتاج العلمي 

والتلفزيون المصري وجميع الشركات والهيئات ذات العلقة بالعمل السينمائي والتلفزيوني والتوقيع على المستندات 

والوراق والقرارات المتعلقة بذلك واثبات تاريخ عقود اليجار وكافة الجهات الرسمية سواء داخل جمهورية 

مصر العربية أو خارجها في جميع الدول والتعامل مع اقلم أو نيابات المرور وتجديد وترخيص السيارات 

والمركبات واستلم الرخص وشهادات البيانات والمخلفات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات سواء داخل أو 

خارج جمهورية مصر العربية وفي جميع الدول والتوقيع على كافة التعاقدات سواء محلية او خارجية وحق دفع 

وسداد وقبض كافة المبلغ المالية سواء من أو إلى كافة الشركات أو الشخاص العتبارية أو الفراد أو الجهات 

الحكومية أو غير الحكومية وكذلك لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهما الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  وكذلك لهما مجتمعين فقط التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والفراج عن راس المال وابرام التعاقدات باسم 

الشركة والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على عقود العمليات التجارية 

وتقديم العروض والمستندات والمناقصات والمزيدات والتوقيع على خطابات الضمان والعتمادات المستندية وكافة 

المستندات المتعلقة بهذا الشأن من وإلى البنوك والمؤسسات المالية المصرية والخارجية في كافة الدول وأمام 

الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص وكافة الجهات المختصة والمعنية بهذا المر والتوقيع على 

المستندات والوراق والقرارات المتعلقة بذلك, وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها, وكل ذلك فيما ل يجاوز 

مبلغ )1000000( جنيه مصري )فقط مليون جنيه مصري ل غير ( جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الجنبية 

سواء عملية واحدة أو عدة عمليات مرتبطة وما زاد عن ذلك المبلغ فيكون بقرار من الجمعية العامة للشركة ولهما 

حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر. يكون من حق السيد/ عدلي وجيه عدلي توما, السيد/ خالد محسب محمد 

ابراهيم رقم قومي 27506050103679  مجتمعان الحق في الموافقة على التعاملت المالية عن طريق موقع 

البنك اللكتروني بحد اقصى )150.000( جنيه )فقط مائة وخمسون ألف جينه( للمعاملة الواحدة. يكون من حق 

المديرين مجتمعين التوقيع على طلبات الشراء والرهن والقتراض وطلب خطابات ضمان من البنوك.  يكون من 

حق المديرين مجتمعين الموافقة على اجراء تحويلت بنكيه بين حسابات الشركة او طلب شهادات او ودائع باسم 

الشركة بدون حد أقصى.  ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.
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2455 - محمود سلمه دسوقي أحمد  مدير   المقيد برقم قيد    133949   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-09 

برقم ايداع   16259 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.-

2456 - امير زوسر ناشد بباوى  مدير   المقيد برقم قيد    133984   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-09 

برقم ايداع   16414 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  

3949 - انجي عبد العزيز محمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129517   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2018 برقم ايداع   56143 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  وأستلم كافة حقوقة

3950 - الهامى عبد العزيز محمد على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129517   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2018 برقم ايداع   56143 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  وأستلم كافة حقوقه

3951 - احمد عبد العزيز محمد علي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129517   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2018 برقم ايداع   56143 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  وأستلم كافة حقوقه

3952 - اشرف احمد محمد الديباوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    129517   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2018 برقم ايداع   56143 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  

 - 3953

كامل زينهم كامل محمد خميس  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129517   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2018 برقم ايداع   56143 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  وأستلم كافة حقوقة

3954 - غلب عبدالستار حسن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    144378   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2019 برقم ايداع   55308 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  استقالة

2457 - انجى بنيامين يعقوب غالى  مدير   المقيد برقم قيد    133984   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-09 

برقم ايداع   16414 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  يباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون  الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او  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 وللمديرين 

مجتمعين او  منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجيهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك  التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .وكذلك لهما حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعين وعزل 

مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وبكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة و التجارية وابرم كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض بما ذكر .

2458 - محمد عادل طه أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   16422 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة أولى انرجي 

مصر ش.م.م.

2459 - بالقاسم عبدالعاطي خليفه الجرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   16422 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة أولى انرجي 

مصر ش.م.م.

2460 - ايمانوال موراند  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   16422 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة توتال إنرجيز 

للتسويق إيجيبت TotalEnergies Marketing Egypt ش.ذ.م.م

2461 - طارق محمود سيد ترك  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   16422 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة توتال إنرجيز 

للتسويق إيجيبت TotalEnergies Marketing Egypt ش.ذ.م.م .

2462 - مهدي بن عبد السلم بن راشد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   16422 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  ممثل  عن شركة توتال إنرجيز 

للتسويق إيجيبت TotalEnergies Marketing Egypt ش.ذ.م.م.
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2463 - محمد سامى احمد المصرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    133992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   16422 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة توتال إنرجيز 

للتسويق إيجيبت TotalEnergies Marketing Egypt ش.ذ.م.م.

2464 - توماس ستراوس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    133992   وتم ايداعه بتاريخ    

09-04-2019 برقم ايداع   16422 تم التأشير فى تاريخ 09-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة توتال إنرجيز 

Total Energies Marketing Egypt للتسويق إيجيبت

2465 - محمد اسماعيل محمد منصورصبره  مدير   المقيد برقم قيد    134030   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2019 برقم ايداع   16518 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2019  بــ :  استقالة

2466 - بكر  محمد عبد الوهاب محمد البيومى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن جهاز 

مشروعات الخدمة الوطنية لخدمات التصالت بدل من السيد اللواء / طارق محمد عبدا الظاهر

2467 - اكرم احمد السيد الجوهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134155   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2019 برقم ايداع   17012 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2019  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

الخدمة الوطنية لخدمات التصالت بدل من السيد اللواء /  ياسر كمال ابو مندور

2468 - مينا صبري يونان حنين منصور  مدير   المقيد برقم قيد    134220   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2019 برقم ايداع   17256 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة 

غير محدده - يمثل المدير الشركة في علقته مع الغير وله منفرد في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد او قانون او لئحته التنفيذيه للجمعية العامة . وللمدير منفرد الحق 

في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن راس مال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

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

2469 - مينا صبري يونان حنين منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    134220   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2019 برقم ايداع   17256 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2019  بــ :  للفرعين

2470 - ميشيل مكرم نسيم ملك  مدير   المقيد برقم قيد    134220   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-14 

برقم ايداع   17256 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2019  بــ :  استقالة

2471 - احمد سميرالسيد الشيخ  مدير   المقيد برقم قيد    134308   وتم ايداعه بتاريخ    16-04-2019 برقم 

ايداع   17608 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل المدير 

الشركه في علقته مع الغير وله منفرد في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه او التعامل باسمها فيما عدا 

مااحتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . وللمدير منفردا الحق في التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 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 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 الذنيه والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وله حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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2472 - اسامه محمود السيد عبد الجواد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    134334   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-04-2019 برقم ايداع   17697 تم التأشير فى تاريخ 16-04-2019  بــ :  - لرئيس 

مجلس الدارة الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير والتوقيع نيابة عن الشركة في القرار والصلح والنكار 

والبراء في كافة الدعاوى القضائية المقامة ضد الشركة وتمثيل الشركة أمام القطاع العام والخاص والهيئات العامة 

بكافة انواعها وكذلك إبرام عقود المعاوضة وفتح الحسابات بالبنوك واليداع - يحق لكل من ) اسامة محمود السيد 

عبد الجواد ــ أحمد حسني علي عبد المعطي ( مجتمعين الحق في التوقيع نيابة عن الشركة علي عقود تأسيس 

الشركات وتعديلتها والتخارج منها سواء في الداخل او الخارج والتصرف في جميع الصول والمنقولت 

والسيارات والعقارات المملوكة للشركة.  - لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق في التوقيع منفردا علي 

كافة انواع العقود والتفاقيات لصالح الشركة      ) ك مصدر خدمة ( و ) ك متلقي خدمة ( لرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب الحق في التوقيع مننفردا علي الشيكات والتحويلت البنكية والمشتريات وامام البنوك وذلك فما ل 

يزيد عن مبلغ 500000 جنيها  ) فقط خمسمائة الف جنيها مصريا لغير (.  لرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب مجتمعا مع / مصطفي خالد احمد مجدى الفولي ــ الحق في التوقيع نيابة عن الشركة علي الشيكات 

والتحويلت البنكية والمشتريات وامام البنوك  وذلك فيما يزيد عن مبلغ 500000 جنيها) فقط خمسمائة الف جنيها 

مصريا ل غير (. يحق لكل من ) احمد حسني علي عبد المعطي ــ مصطفي خالد احمد محدى الفولي ( مجتمعين 

التوقيع نيابة عن الشركة في إبرام عقود القتراض من البنوك وتقديم الضمانات اللزمة واجراء الرهونات بكافة 

انواعها وقبول الكفالت العادية والتضامنية التي تمنح من البنوك للشركات المرتبطة والغير - منح مجلس الدارة 

الحق في تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر.

2473 - عمرو على عبدا ابو السعود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5607   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2003 برقم ايداع   1491 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  

2525 - احمد هشام اسماعيل السباعى  مدير   المقيد برقم قيد    136400   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   25383 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2019  بــ :  

2526 - نبيل هشام اسماعيل محمود السباعى  مدير   المقيد برقم قيد    136400   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   25383 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2019  بــ :  

2544 - خالد ابراهيم محمد موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136893   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2019 برقم ايداع   27242 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2019  بــ :  ممثل عن جمعية امان التعاونية 

الستهلكية

2545 - الفريد ريمون الفريد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136893   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2019 برقم ايداع   27242 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2019  بــ :  ممثل عن شركة جوبلس 

للخدمات اللوجيستية )ش.م.م(

2546 - جاسر السيد ابراهيم السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136893   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2019 برقم ايداع   27242 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2019  بــ :  ممثل عن شركة جوبلس 

للخدمات اللوجيستية )ش.م.م(

2569 - هشام محمد عبدالغنى حسنين وهبه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    137909   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2019 برقم ايداع   31455 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2019  بــ :  -  شقه رقم 4 بالدور الول 

علوي بالعقار 63 شارع عبدالسلم علرف - سابا باشا - جليم - قسم اول الرمل - السكندرية . بدل من الستاذ / 

احمد علء الدين السد احمد
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2474 - دومينيك أندريه برنارد Dominique André Bernard  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

5607   وتم ايداعه بتاريخ    15-12-2003 برقم ايداع   1491 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  

ممثل  عن شركة اكليبس تكنولوجيز لخدمات العمال - تجديد الثقة في أعضاء مجلس الدارة لعام 2022 - يحق 

لرئيس مجلس الدارة مجتمعا مع أي عضو مجلس إدارة أو لى عضوين مجلس إدارة مجتمعين تمثيل الشركة 

ولهم في ذلك أوسع السلطات بما يشمل على سبيل المثال ل الحصر : التعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف 

التجارية والتأمينات الجتماعية والشهر العقاري والدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب ومأمورياتها وجميع 

لجان الطعن الضريبي ومصلحة الجمارك وجميع أقسام الشرطة وجميع المحاكم بكافة أنواعها ووزارة التصالت 

وتكنولوجية المعلومات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الخارجية وجميع السفارات بجميع الدول 

والتوقيع على كافة عقود البيع والشراء وعقود الموردين التوقيع على جميع التعاملت والتحويلت البنكية الخاصة 

بمرتبات العاملين بالشركة وجميع التحويلت بين بنوك الشركة المختلفة والشركات التابعة لها والتوقيع على 

الشيكات والتحويلت وخطابات الضمان وإيصالت اليداع وجميع المعاملت البنكية المختلفة كما له حق فتح 

حسابات في البنوك وكذلك إغلق الحسابات التوقيع على كافة عقود الرهن والقتراض من البنوك والمؤسسات 

المالية الداخلية والخارجية وعمل كافة التسهيلت المصرفية والتجارية والتوقيع على مستندات المديونية والتوقيع 

عن الشركة على عقود شراء السهم والحصص في الشركات أي كان نوعها سواء كانت مقيدة في البورصة أو 

غير مقيدة وأوامر الشراء والبيع اللزمة وكذلك التوقيع عن الشركة على عقود تأسيس الشركات وعلى عقود 

الشركات وتعديل عقود الشركات بكافة أنواعها وكذا التوقيع على جميع عقود العملء والموردين

2475 - احمد مرضي عبد المنعم سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    134754   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2019 برقم ايداع   19332 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2019  بــ :  ) استقالة (

2476 - عمرو سمير جميل عبد الخالق  مدير   المقيد برقم قيد    134754   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2019 برقم ايداع   19332 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2019  بــ :  )استقالة (

2477 - طارق غنيم احمد رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    134754   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-28 

برقم ايداع   19332 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2019  بــ :  يمثل المدير السيد/طارق غنيم احمد رمضان 

الجنسيه –مصري -المقيم في ميت محمود –مركز المنصوره-الدقهليه الشركه فى علقتها مع الغير وله فى هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او 

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه. و للمدير السيد/طارق غنيم احمد رمضان منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال و حق القتراض والرهن و كل ذلك 

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

العقاريه والراضي والسيارات   وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم 

و كل ذلك باسم الشركة  ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافه السندات الذنيه 

و التجاريه وابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى يتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2478 - عمرو عبدالقادر محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    134754   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2019 برقم ايداع   19332 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2019  بــ :  ) استقالة (

2479 - اميره عبد القادر عبد العزيز ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    134754   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2019 برقم ايداع   19332 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2019  بــ :  ) استقالة (

2480 - محمود عبد الوهاب محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    134949   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2019 برقم ايداع   20020 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2019  بــ :  على أن تكون مهام المصفى 

وفاء ما على الشركة من ديون   بيع مال الشركة من منقول او عقار بالمزاد العلنى اوباية  طريقة معينة  اخرى 

مالم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة    تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح 

والتحكيم

2481 - بهاء فوزى عبد الهادى السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134976   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2019 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2019  بــ :  
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2482 - هبه ا عبدالكريم فرج على  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    134976   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2019 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2019  بــ :  

2483 - رأفت محمد احمد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    134976   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-05-2019 برقم ايداع   20127 تم التأشير فى تاريخ 07-05-2019  بــ :  يملك حق التوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

ولمجلس الدارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين او مجتمعين . ولرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد / رأفت محمد احمد محمد - ) منفردا  ( الحق 

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

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحساب واستصدار خطابات وشهادات الضمان - كما لهمنفردا  الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الوذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجلوله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .ولرئيس مجلس الدارة السيد / رأفت محمد احمد 

محمد ) منفردا ( - حق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل م ع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ماذكر .

2484 - ياسر سعيد عبد الحكيم ابو شنب  مدير   المقيد برقم قيد    135030   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2019 برقم ايداع   20322 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2019  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 . وللمديرين السيد / احمد السيد 

عبدالجواد الشرقاوى والسيد / ياسر سعيد عبدالحكيم أبوشنب )مجتمعين او منفردين( 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 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 الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل و 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وللمديرين مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح حسابات وغلقها واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق التوقيع على عقود القرض والرهن وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات .

2485 - سيد سعيد السيد النادى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    61722   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2012 برقم ايداع   23306 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  تجديد مده مجلس الدارة لمده 

ثلث سنوات

2486 - عمر عطية محمد زنون نجم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    61722   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2012 برقم ايداع   23306 تم التأشير فى تاريخ 14-05-2019  بــ :  أستقاله

2487 - احمداحمد صادق السويدي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    135455   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-05-2019 برقم ايداع   21957 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2019  بــ :  الغاء كافه 

الصلحيات الوارده بالسجل التجاري للسيد/ ماجد محمد صلح الدين جمعه - إلغاء كافه الصلحيات الوارده 

بالسجل التجاري للسيد/ محمد احمد ابراهيم احمد وفا مع ابقاء ذات الصلحيات للسيد/ شريف عبد الرحمن محمود 

عبد الرحمن

2488 - فاطمة احمد عبدالعزيز لطفى  مدير   المقيد برقم قيد    135602   وتم ايداعه بتاريخ    

26-05-2019 برقم ايداع   22438 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2019  بــ :  

3965 - صفاء  هانى محمد عبدالوهاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56258   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2012 برقم ايداع   1954 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  
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3966 - اسماء عبدالعظيم احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    60194   وتم ايداعه بتاريخ    2012-08-28 

برقم ايداع   17457 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

3967 - مصطفى سليمان السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    60194   وتم ايداعه بتاريخ    2012-08-28 

برقم ايداع   17457 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

3968 - احمد اسماعيل محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    60194   وتم ايداعه بتاريخ    2012-08-28 

برقم ايداع   17457 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

3969 - حسام حسن احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    60194   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2012 برقم 

ايداع   17457 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

3970 - بسمة ربيع سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    60194   وتم ايداعه بتاريخ    28-08-2012 برقم 

ايداع   17457 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

2489 - احلم حسن محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    135602   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-26 

برقم ايداع   22438 تم التأشير فى تاريخ 26-05-2019  بــ :  يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير 

ولهما مجتمعان او منفردان فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه أو القانون أو ل ئحتة التنفيذيه للجمعيه العامه. ويكون للسيده / فاطمه احمد عبد العزيز لطفي 

منفرده الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 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 الشيكات والفراج عن رأس المال وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها وكذلك لها التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه لها حق بيع 

وشراء السيارات منفرده ولها الحق فى 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 كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولها منفرده 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2490 - محمد فيصل محمود زغلول  مدير عام   المقيد برقم قيد    122498   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2018 برقم ايداع   27876 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو مفردين  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة , ويكون حق التعامل والتوقيع 

مجتمعين لثنين من المديرين على القل وذلك 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 والفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن  , ولهم حق كفالة الغير امام البنوك وكافة الجهات 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك ولهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية 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 او بالجل , ولهم الحق  فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات  

امام الهيئة العامة للستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى و الشهر العقارى ومصلحة الضرائب وجميع 

الجهات الحكومية ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2491 - صلح محمد محمد الحسينى الشناوى  مدير عام   المقيد برقم قيد    122498   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2018 برقم ايداع   27876 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2019  بــ :  أستقاله

2492 - هبه محمد مجدى عبدالرحيم ابوشادى  مدير   المقيد برقم قيد    122498   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2018 برقم ايداع   27876 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2019  بــ :  تنفيذى

2493 - بشرى محمد محمد ابوالنجا  مدير   المقيد برقم قيد    122498   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-28 

برقم ايداع   27876 تم التأشير فى تاريخ 27-05-2019  بــ :  

2494 - عماد احمد عبدالرؤف عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    135710   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-2019 برقم ايداع   22806 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  استقالة
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2495 - محمد ابراهيم احمد الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    135710   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-28 

برقم ايداع   22806 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2019  بــ :  يمثل مدير الشركة فى علقتها مع الغير منفردأ 

وله فى 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 حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم والتعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح الحسابات والفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهان 

وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات باسم الشركه 

ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله ابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغيرفي كل او 

بعض ما ذكر .

4082 - محمود فاروق فتحي محمود  مدير   المقيد برقم قيد    149330   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-20 

برقم ايداع   15600 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  استقالة

2496 - ليلى جورج نعيمه  Leila Georges Neaimeh  مدير   المقيد برقم قيد    135742   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-05-2019 برقم ايداع   22963 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2019  بــ :  ويباشر المديران 

وظائفهم لمدة غير محددة. يمثل المديرين )مجتمعين او منفردين( الشركة ولهم كافة السلطات المقررة لدارة 

الشركة والتعامل باسمها, وذلك فيما عدا ما احتفظ به مالك الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته 

التنفيذية. ويمثل المديرين الشركة امام القضاء والغير. ويكون المديرين مسئول  عن إدارتها امام مالكها, ولهم 

مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحه الضرائب بكافة أنواعها وبكافة اشكالهم. 

ووتمثل السيدة / ليلي جورج نعيمة -LEILA GEORGES NEAIMEH - الشركة منفردا في التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال 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 وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه 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.

2497 - محمد عدلى على حسن ابوالعل  مدير   المقيد برقم قيد    135742   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2019 برقم ايداع   22963 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2019  بــ :  

2498 - مصطفى محمود تهامي حسن القصاص  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    

135838   وتم ايداعه بتاريخ    30-05-2019 برقم ايداع   23264 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2019  بــ 

:  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة جديدة - على ان يكون بذات الختصاصات والسلطة السابقة

2499 - يس احمد يس عبد الغفار  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    135860   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-06-2019 برقم ايداع   23384 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2019  بــ :  

2500 - ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135860   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-06-2019 برقم ايداع   23384 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2019  بــ :  

2501 - رضوي جمال الدين محمد بكر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135860   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2019 برقم ايداع   23384 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2019  بــ :  

2502 - كريم رفقى محمد عبد ا دلل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135860   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2019 برقم ايداع   23384 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2019  بــ :  

2503 - حسين محمد صادق رفاعي محمد كامل رفاعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135860   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-06-2019 برقم ايداع   23384 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2019  بــ :  

2504 - محمد سامح محمود محسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135860   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2019 برقم ايداع   23384 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2019  بــ :  
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2505 - سلمى سهل مرسى محمد مرسى الدمراوى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   

وتم ايداعه بتاريخ    03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  تنفيذى -- 

استقالة

2506 - بتول السيد عبد النبى محمد البيلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  

2507 - محمد السيد عبدالنبى محمد البيلى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    135953   

وتم ايداعه بتاريخ    03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  تنفيذى- 

على ان يتولى السيد / محمد السيد عبد النبي محمد البيلي منصب نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

تنفيذي للشركة وله جميع مهام ومسئوليات العضو المنتدب للشركة وله كافة الصلحيات والختصاصات طبقا لما 

هو وارد في السجل التجاري المؤرخ 26 /10 /2022 بدون تعديل على ان يكون جميع التوقيعات امام كافة 

البنوك مجتمعين او منفردين للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب

2508 - هايدي سمير  محمد  حامد غازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  

2509 - علء عزت عبدالرؤف محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  

2510 - اسلم سعيد فرج احمد شريف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  

2511 - احمد فؤاد صادق محمد عطيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    135953   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2019 برقم ايداع   23679 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2019  بــ :  

2512 - عادل انور جبره ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    124233   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   35134 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2019  بــ :  

2513 - جون ميشيل عدلي سلمة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    364128   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2004 برقم ايداع   19677 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2019  بــ :  استقالة

2514 - مريانا مكرم جرجس منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    364128   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2004 برقم ايداع   19677 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2019  بــ :  استقالة

2515 - مجدى محمد عبدالوهاب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    42038   وتم ايداعه بتاريخ    2009-11-04 

برقم ايداع   22295 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2019  بــ :  

2516 - محمد حسام الدين لطفي محمد توكل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    110168   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-10-2017 برقم ايداع   35945 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2019  بــ :  تم تجديد مدة المجلس

2517 - سالي عادل خليل  عطوه  مدير   المقيد برقم قيد    136256   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-16 

برقم ايداع   24915 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2019  بــ :  

2518 - مايكل ممدوح نجيب فرج  مدير   المقيد برقم قيد    136256   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-16 

برقم ايداع   24915 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة-

يكون للمديرين مجتمعين او منفردين , كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها , وذلك فيما عدا ما 

احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية ويمثل المديرين الشركة امام القضاء 

والغيرويكون المديرين مسئولين عن ادارتها امام مؤسسها. ولهما 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 وغلق حسابات والفراج 

عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق وقبض 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 الغير في كل او بعض ما ذكر.
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2519 - جورج بدير بسطا ابادير  مدير   المقيد برقم قيد    136256   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-16 

برقم ايداع   24915 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2019  بــ :  حيث انه قام بتقديم استقالتة بتاريخ 5/ 12 / 

2021

2520 - احمد حامد ابراهيم احمد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    136271   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2019 برقم ايداع   136271 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية و التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام  العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

والتوقيع علي عقود شراء السيارات باسم الشركة ولصالحها و التعامل مع إدارة المرور في التسجيل و الترخيص 

و إستلم السيارات و تسليمها و شهادات البيانات و التوقيع علي كافة العقود والتصرفات أمام الشهر العقاري و 

التعامل والتوقيع أمام التأمينات والتوقيع علي استمارات التأمينات - وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات و التوقيع علي الشيكات – وحق القتراض والرهن والتوقيع علي عقود الكفالة 

والتوقيع علي عقود البيع لصول الشركة – للشريكين المتضامنين  { إصلح متولي عبدا سفق – أحمد حامد 

إبراهيم أحمد - مجتمعين أو منفردين } ولي منهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  ويكون 

حق تمثيل الشركة أمام القضاء والقرار بالصلح والنكار والبراء للشريك المتضامن / أحمد حامد إبراهيم أحمد – 

وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2521 - هاني محمد السيد نصر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    136271   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-2019 برقم ايداع   136271 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2019  بــ :  تعديل صفته الى شريك 

موصى

2522 - محمد عبد السلم ابو الخير المغربل  مدير   المقيد برقم قيد    86029   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2015 برقم ايداع   25269 تم التأشير فى تاريخ 18-06-2019  بــ :  يمثل المديرين الشركه فى 

علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين 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 حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها ,والتوقيع على كافه العقود بجميع انواعها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغيرالحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

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

الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف , وللمديرين منفردين او مجتمعين حق التوقيع على 

عقود الئتمان وكفاله الغير لدى البنوك وانهاء جميع الجراءات المتعلقه بذلك ,وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتهاالعقاريه والراضى والسيارات 

باسم الشركه للنفس وللغيرولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها 

والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذلك حق توكيل الغير وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2523 - سميره سالمان سالم عبدالهادي  مصفى   المقيد برقم قيد    136388   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   25371 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2019  بــ :  تحدد مهام المصفى وفقا للتي 

:  - وفاء ما علي الشركة من ديون - بيع مال الشركة منقول أو عقارا  - تمثل الشركة أمام جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات   - تمثل الشركة أمام القضاء وقبول 

الصلح والتحكيم  - إن يستوفي ما للشركة من حقوق لدى الغير

2524 - محمد سعد لطفي سعد  مدير   المقيد برقم قيد    136400   وتم ايداعه بتاريخ    19-06-2019 برقم 

ايداع   25383 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2019  بــ :  استقالة
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2527 - محمد سامى حكمت سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    136400   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   25383 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2019  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدودة- 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  و للمديرين 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 والمصارف والتوقيع على الشيكات 

و الفراج عن راس المال ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .و للسيد /نبيل هشام اسماعيل محمود السباعي والسيد /احمد هشام 

اسماعيل السباعي منفردين الحق في القتراض والرهن وتجديد عقود القتراض والرهن وعمل توكيل للبنوك 

والبيع للنفس والغير وتأسيس الشركات وتعديلها وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة وكل ذلك باسم الشركة 

لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات. و للسيد/محمد سامي حكمت سيد احمد مدير تطوير العمال فقط .

2528 - محمد عبد الوهاب مجاهد عبدالعال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136499   وتم ايداعه 

بتاريخ    20-06-2019 برقم ايداع   25797 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2019  بــ :  ممثل عن شركه 

الصدقاء للمطاحن - استقالة

2529 - عثمان احمد عثمان احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136499   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2019 برقم ايداع   25797 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2019  بــ :  

2530 - عبد الرازق محمود حافظ منصور  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    136499   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-06-2019 برقم ايداع   25797 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2019  بــ :  

2531 - أحمد صبحى عبد العزيز الطحاوى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    136499   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-06-2019 برقم ايداع   25797 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2019  بــ :  

2532 - هانى فتحى محمد سالم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    136499   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2019 برقم ايداع   25797 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2019  بــ :  

2533 - علي عبد السلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136499   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2019 برقم ايداع   25797 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2019  بــ :  

2534 - محمود صلح محمود خطاب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136499   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2019 برقم ايداع   25797 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2019  بــ :  

2535 - عمر عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136499   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-06-2019 برقم ايداع   25797 تم التأشير فى تاريخ 20-06-2019  بــ :  - تجديد مدة 

مجلس الدارة

2536 - محمود عبدالمعطى عبدالسلم الفقى  مدير   المقيد برقم قيد    136555   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2019 برقم ايداع   25954 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2019  بــ :  استقالة

2537 - على عبدالمعطى عبدالسلم الفقى  مدير   المقيد برقم قيد    136555   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2019 برقم ايداع   25954 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2019  بــ :  
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2538 - احمد عبد المعطى عبد السلم الفقى  مدير   المقيد برقم قيد    136555   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2019 برقم ايداع   25954 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2019  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح على النحو التالى : 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 - وللمديرين السيد / احمد عبد المعطى عبد السلم الفقى والسيد / علي عبد المعطى عبد 

السلم الفقى  منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر - وللمدير السيد / احمد عبد المعطى عبد السلم الفقى  منفردا حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها والحق فى تعيين 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 او بالجل وحق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2539 - نرمين صفوت ناجى فهمى  مدير   المقيد برقم قيد    136583   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-24 

برقم ايداع   26100 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2019  بــ :  وتباشر المديرة وظائفها لمدة غير محددة وتظل 

الصلحيات للمديرة كما هي دون تعديل

2540 - مراد يوسف مجدى مراد وهبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136597   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2019 برقم ايداع   26119 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2019  بــ :  

2541 - مصطفى  عبدالوهاب السعيد قزامل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    136597   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-06-2019 برقم ايداع   26119 تم التأشير فى تاريخ 24-06-2019  بــ :  

2542 -  اكمل حسين الحسينى

عاشور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136893   وتم ايداعه بتاريخ    01-07-2019 برقم ايداع   

27242 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2019  بــ :  ممثل عن جمعية امان التعاونية الستهلكية

2543 - تامر محمد محى الدين محمود قطب  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    136893   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2019 برقم ايداع   27242 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2019  بــ :  ممثل عن جمعية امان التعاونية 

الستهلكية - يمثل الرئيس التنفيذى الشركة امام القضاء
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2547 - اشرف سيد محمد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136893   وتم ايداعه بتاريخ    

01-07-2019 برقم ايداع   27242 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2019  بــ :  ممثل عن جمعية امان التعاونية 

الستهلكية - تحديد سلطات وصلحيات مجلس الدارة لتصبح كالتالي : يمثل الرئيس التنفيذي الشركة امام 

القضاء وكذلك له حق الصلح والقرار والنكار والبراء وطلب تحليف اليمين الحاسمة في الدعاوي القضائية 

المقامة من أو ضد الشركة وتوكيل السادة المحامين في الدعاوي القضائية المقامة من أو ضد الشركة أمام كافة 

المحاكم بدرجاتها وأنواعها المختلفة والتعامل مع أقسام ومراكز الشرطة والنيابات المختصة ومراكز وجهات 

التحكيم المحلية والدولية - لنائب رئيس مجلس الدارة السيد / حسام الدين كمال سليمان جاد مجتمعا مع عضو 

مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – او عضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي  

مجتمعا مع عضو مجلس الدارة السيد / جاسر السيد ابراهيم السيد – 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 أومجتمعين - ولنائب رئيس 

مجلس الدارة السيد / حسام الدين كمال سليمان جاد مجتمعا مع عضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد 

فوزي – او عضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي  مجتمعا مع عضو مجلس الدارة السيد / 

جاسر السيد ابراهيم السيد –  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتعامل مع إدارة التراخيص بكافة وحدات المرور والتعامل مع شركة مصر للمقاصة 

واليداع والقيد المركزى وشركات تداول الوراق المالية وبورصة الوراق المالية والتوقيع علي عقود إيداع 

الوراق المالية ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق - ولنائب رئيس مجلس الدارة السيد / 

حسام الدين كمال سليمان جاد مجتمعا مع عضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – او عضو 

مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي  مجتمعا مع عضو مجلس الدارة السيد / جاسر السيد ابراهيم 

السيد –  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وفتح 

العتمادات المستندية لدي البنوك والمؤسسات المالية والفراج عن رأس المال وإستصدار خطابات الضمان وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  بإسم الشركة ولصالحها والتوقيع علي عقود تداول 

الوراق المالية أمام شركات تداول الوراق المالية وبورصة الوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وبيع 

وشراء السيارات والتوقيع علي عقود بيعها أمام الشهرالعقاري وحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر - ولنائب رئيس مجلس الدارة السيد / حسام الدين كمال سليمان جاد مجتمعا مع عضو مجلس الدارة السيد / 

الفريد ريمون الفريد فوزي – او عضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي  مجتمعا مع عضو 

مجلس الدارة السيد / جاسر السيد ابراهيم السيد – بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة حق تأسيس 

الشركات والتصرف فيها بالبيع والستحواذات وإتفاقات التشارك والستدانة والحصول علي التسهيلت الئتمانية 

من البنوك وتجديدها والتوقيع علي التعهدات والسندات الذنية المرتبطة بها والتوقيع علي عقود الوكالة الخاصة 

بالبنوك وحق القتراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع علي عقود البيع والكفالة والرهن لصول الشركة الثابتة 

والمنقولة والتأجير التمويلي سواء للعقار أو المنقول والتوقيع علي العقود اللزمة في هذا الشأن أمام البنوك 

والمؤسسات المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبيع وشراء السهم والتوقيع علي أوامر البيع والشراء 

وقبض أو دفع الثمن وإعطاء المخالصات كل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وتوكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ماذكر - مع تفويض ومنح صلحيات الصرف وتحويل وتسديد والتوقيع على الشيكات والمعاملت البنكيه 

على النحو التالي : للسيد / كامل اسحاق كامل جرجس - منفردا - الحق في التصرف خلل الشهر الواحد بحد 

اقصى مبلغ 1000000 جنيه  ) فقط مليون جنيه  مصري ل غير ( - للسيد / الفريد ريمون الفريد فوزي  – 

والسيد / كامل اسحاق كامل جرجس - مجتمعين - الحق في التصرف وذلك في المبالغ التي تزيد عن 1000000 

) فقط مليون جنيه (

2548 - حسام الدين كمال سليمان جاد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    136893   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-07-2019 برقم ايداع   27242 تم التأشير فى تاريخ 01-07-2019  بــ :  ممثل عن جمعية 

امان التعاونية الستهلكية
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2549 - تريزا يونجى THERESA JUNGE  مدير   المقيد برقم قيد    137035   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2019 برقم ايداع   27744 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2019  بــ :  تمثل المديرة الشركة فى 

علقتها مع الغير ولها منفردة فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرة منفردة الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس 

المال والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها حق التوقيع 

علي عقود الشراء والبيع ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك لها حق التوقيع فى التأمينات 

الجتماعية وكذا التوقيع على استمارة واحد واستمارة 6 وكذلك على استمارة اثنين السنوية المقدمة للتامينات 

والتوقيع على ما يفيد دخول الموظفين التامينات والخروج من التامينات ولها حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما 

ذكر - وللسيدة / ولء طارق حمدى حسن غير مدير وغير شريك حق التوقيع فى التأمينات الجتماعية وكذا 

التوقيع على استمارة واحد واستمارة 6 وكذلك على استمارة اثنين السنوية المقدمة للتامينات والتوقيع على ما يفيد 

دخول الموظفين التامينات والخروج من التامينات

2550 - ريشار روبار حنا الياس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    137187   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-07-2019 برقم ايداع   28438 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2019  بــ :  اعادة تجديد تعيين 

مجلس الدارة السابق لمدة تالية

2551 - محمد عبد الظاهرمحمد عبد الرحيم حسن  مدير   المقيد برقم قيد    137223   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2019 برقم ايداع   28654 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة . يمثل المديرون الشركة في علقتها 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 مجتمعين او منفردين 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 و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و الفراج عن رأس المال و استصدار خطابات و 

شهادات الضمان وحق القتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك بأسم 

الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقارى و التوثيق و الهيئه العامه للستثمار 

و الهيئه العامه للرقابه الماليه و مصلحة الضرائب )الضرائب العامه – ضرائب المبيعات – ضرائب القيمه 

المضافه ( و الهيئه العامه للتأمينات الجتماعيه و الهيئه العامه للرقابه على الصادرات و الواردات و سجل الوكلء 

التجاريين و الصناعيين و الغرف التجاريه و السجل التجارى و جميع الموانىء و المطارات و الجمارك وكذلك 

لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات 

بأسم الشركه و لصالحها و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم 

ولهم ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات اتى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

2552 - محمد محمد عبد الظاهرمحمد عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    137223   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2019 برقم ايداع   28654 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2019  بــ :  

2553 - طاهر بن مطر بن  علي الحديدي  مدير   المقيد برقم قيد    137223   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2019 برقم ايداع   28654 تم التأشير فى تاريخ 09-07-2019  بــ :  

2554 - احمد فخرى عبدالمعز السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    137267   وتم ايداعه بتاريخ    

10-07-2019 برقم ايداع   28767 تم التأشير فى تاريخ 10-07-2019  بــ :  

2555 - غادة عبد العزيز رياض البرلسي  مدير   المقيد برقم قيد    137301   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2019 برقم ايداع   28913 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2019  بــ :  

2556 - سمر عبد الرحمن ابراهيم الخرس  مدير   المقيد برقم قيد    137301   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2019 برقم ايداع   28913 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2019  بــ :  
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2557 - مصطفى محمد السيد احمد خميس

عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    137301   وتم ايداعه بتاريخ    11-07-2019 برقم ايداع   28913 تم 

التأشير فى تاريخ 11-07-2019  بــ :  

2558 - محمود محمد السيد احمد خميس

 عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    137301   وتم ايداعه بتاريخ    11-07-2019 برقم ايداع   28913 تم 

التأشير فى تاريخ 11-07-2019  بــ :  

2559 - محمد احمد التابعي كسبر  مدير   المقيد برقم قيد    137301   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-11 

برقم ايداع   28913 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2019  بــ :  

2560 - محمد عبدالفتاح محمد محمد سعد  مدير   المقيد برقم قيد    137301   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2019 برقم ايداع   28913 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2019  بــ :  يمثل المديرون  الشركة في 

علقاتها مع الغير و لهم منفردين او مجتمعين  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وللمديرين مجتمعين او 

منفردين الحق في التعامل بأسم الشركه وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم حق تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها   وللساده المديرين مجتمعين او منفردين السيد / محمد احمد 

محمد العصر  والسيد / اشرف موسي عبدالسلم شاهين والسيد /محمد احمد التابعي كسبر والسيد / مصطفي 

محمد السيد احمد خميس عثمان والسيد / حسام محمد صبري عبدالرحمن عبدالهادي حق   التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من ايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال  والتوقيع علي الشيكات استصدار 

شهادات وخطبات الضمان وحق السحب من البنوك ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود  والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تاسيس الشركات ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر  ولي اثنين 

مجتمعين من الساده المديرين السيد / محمد احمد محمد العصر  والسيد / اشرف موسي عبدالسلم شاهين والسيد 

/محمد احمد التابعي كسبر والسيد / مصطفي محمد السيد احمد خميس عثمان والسيد / حسام محمد صبري 

عبدالرحمن عبدالهادي فقط حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب  وايداع وفتح وغلق الحسابات 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافه 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وذلك فيما يزيد  عن مائه الف جنيه مصر 100000 جنيه مصري   

ولي ثلثه من المديرين الساده  السيد / محمد احمد محمد العصر  والسيد / اشرف موسي عبدالسلم شاهين 

والسيد /محمد احمد التابعي كسبر والسيد / مصطفي محمد السيد احمد خميس عثمان والسيد / حسام محمد صبري 

عبدالرحمن عبدالهادي فقط مجتمعين حق بيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات المنقولت 

والقتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغرضها

2561 - عمرو عادل الميرالسيد محمد عامر  مدير   المقيد برقم قيد    137463   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2019 برقم ايداع   29537 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  استقالة

2562 - توفيق محمود عثمان شاكر  مدير   المقيد برقم قيد    137463   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-15 

برقم ايداع   29537 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2019  بــ :  

2563 - محمد كمال خليل عتمان  مصفى   المقيد برقم قيد    123523   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-29 

برقم ايداع   32280 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  على ان يقوم المصفي بجميع اعمال تصفية 

الشركة وعلى وجه الخصوص:  1- وفاء ما على الشركة من ديون والتزامات  2- بيع مال الشركة منقول  أو 

ا بالمزاد العلني أو بأي طريقة اخرى يراها  3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم عقار 

2564 - محمدعمر على محمود  مدير   المقيد برقم قيد    137702   وتم ايداعه بتاريخ    22-07-2019 برقم 

ايداع   30518 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  

2565 - عمرو احمد ابراهيم عزب الزغل  مدير   المقيد برقم قيد    137702   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2019 برقم ايداع   30518 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  استقالة

2566 - محمد حسين محمد الدويك  مدير   المقيد برقم قيد    137702   وتم ايداعه بتاريخ    2019-07-22 

برقم ايداع   30518 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  استقالة
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2567 - اسامه محمد رمضان مرعي  مدير   المقيد برقم قيد    137702   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2019 برقم ايداع   30518 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة  -  يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه . وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم 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 او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .وللسيد / 

اسامة محمد رمضان مرعى والسيد /محمد عمر على محمود مجتمعين فقط حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها .

2568 - ماريا ارتين الجاجيان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    137703   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2019 برقم ايداع   30519 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2019  بــ :  تجديد الثقة فى السادة اعضاء 

مجلس الدارة للثلث سنوات المقبلة

2570 - سامح غطاس يوسف صالح  مدير   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    2014-07-13 

برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لها منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية و للسيد / توفيق 

ابراهيم محمد منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و وزارة التصالت و المجالس الشعبيه و الحياء 

الخاصة بالمدن و المجتمعات العمرانيه الجديدة ووزارة العدل و الشهر العقاري وله حق اثبات التاريخ و اصدار 

صحه توقيع علي كافة العقود التي تكون باسم الشركة و شركة المصرية للتصالت و الجمارك و كافه الوزارت و 

الهيئات الحكوميه و الهيئة العامة للتنميه الصناعيه و مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية و وزارة القوي 

العامله و السجل التجاري  و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي 

الشيكات و فتح غلق الحسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و لمصلحتها و ضمن اغراضها و كذلك له حق 

التوقيع علي عقود الشراء و البيع لصول و ممتلكات الشركة و له حق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء 

الشركة و تحديد رواتبهم و اجورهم وله 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 او بالجل و 

له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  و السيد / توفيق ابراهيم محمد منفردا الحق في ابرام كافة 

العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة مع شركة اورنج مصر للتصالت و شركة اورنج 

داتا و لهم كافة الصلحيات في ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و يمثل السيد / محمدعابدين عثمان محمد 

مدير لمبيعات الشركة و السيد / سامح غطاس يوسف صالح مدير مالي للشركة

2571 - توفيق ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    13-07-2014 برقم 

ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  

2572 - محمد عابدين عثمان محمد  مدير   المقيد برقم قيد    75174   وتم ايداعه بتاريخ    2014-07-13 

برقم ايداع   16856 تم التأشير فى تاريخ 29-07-2019  بــ :  
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2573 - مروان كمال عبد الرحيم احمد كمال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21326   وتم ايداعه 

بتاريخ    23-11-2006 برقم ايداع   18137 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2019  بــ :  الموافقة بالجماع 

على تفويض السيد رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والعضوين المنتدبين مجتمعين أو منفردين فى 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف ولهما جميعا مجتمعين او منفردين حق 

التوفيع على عقود القرض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكهاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

باسم الشركة ولصالحها ولهم جميعا مجتمعين أو منفردين الحق فى الدخول باسم الشركة كشريك أو مساهم فى 

تأسيس الشركات بكافة أنواعها والتوقيع على عقود التأسيس امام الهيئة العامة للستثمار والشهر العقارى والسجل 

التجارى والرقابة المالية وتعديل عقود  الشركات القائمة  وفتح الحسابات البنكية باسم الشركة سواء داخل 

جمهورية مصر العربية أو خارجها وفتح فروع جديدة للشر كة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها 

سواء فى الدول العربية أو الجنبية ولهم أيضا جميعا مجتمعين أو منفردين حق المشاركة والمساهمة فى الشركات 

سواء عربية أو اجنبية باسم الشركة وتفويضهم منفردين فى اتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك وتفويضهم فى حق 

ادارة اى حصة تساهم او تشارك بها الشركة وذلك باسم الشركة ونيابة عنها ولهما مجتمعين او منفرين حق غلق 

فروع الشركة أو أى منها  داخل جمهورية مصر العربية سواء فى الدول العربية أو الجنبية والتخارج من 

الشركات أو تصفيتها والتوقيع على عقود التخارج أو التصفية واتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لذلك وغلق 

الحسابات البنكية باسم الشركة سواء داخل جمهورية مصر العربية و خارجها ولهم مجتمعين او منفردين حق 

توكيل أو تفويض الغيرمن المحامين او المحاسبين أو غيرهم  فى كل أو بعض  ما ذكر علما بان تمثيل الشركة 

امام القضاء لرئيس مجلس الدارة

2574 - سلمى محمد عبدالمبدى جاد  مدير   المقيد برقم قيد    138353   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-07 

برقم ايداع   33191 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  

2575 - اسلم محمد عبدالمبدى جاد  مدير   المقيد برقم قيد    138353   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-07 

برقم ايداع   33191 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  

2576 - على عبدالفتاح احمد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    138353   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2019 برقم ايداع   33191 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  يمثل المديران ) 1- السيدة / 

سلمى محمد عبد المبدى جاد - 2- السيد / اسلم محمد عبد المبدى جاد ( الشركة فى علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات إدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامه . وللمديرين مجتمعين او منفردين فى التعامل بأسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

حسابات وإصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف والتوقيع علي 

الشيكات والفراج عن رأس المال وحق التوقيع علي العقود والقتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها 

وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعيين و عزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتبتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض و دفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغيير فى كل او بعض ما ذكر . ويمثل 

المدير السيد / على عبدالفتاح احمد مصطفى, يمثل الشركة فى ادارة نشاط ) إقامة وتشغيل نقاط ومراكز طبية 

وتقديم خدمات الرعاية الصحية - تجارة وتسويق الدوية ( فقط لغير .

2577 - خالد محمد عبد الحميد حسينى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198721   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2019 برقم ايداع   4155 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  بصيدليه نهال ناصف

2578 - محمد مصطفى محمد صادق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198721   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2019 برقم ايداع   4155 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2019  بــ :  بصيدليه اسامه العزيزى

2579 - مهند محمد ميسر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    138845   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-08-2019 برقم ايداع   35265 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  تعديل الجنسية من 

سوري الي مصري
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سليم محمد عمران التنير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138845   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2019 برقم ايداع   35265 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  

2581 - احمد  محمد  ميسر قبانى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    138845   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2019 برقم ايداع   35265 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2019  بــ :  تعديل الجنسية من سوري الي 

مصري

2582 - معوض عبد المنعم معوض رحيم  مدير   المقيد برقم قيد    134781   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2019 برقم ايداع   19413 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2019  بــ :  استقالة - والغاء كافة صلحياته 

المؤشر بها فى السجل التجارى.

2583 - جمال محمد عبد    الغنى زايد  مدير   المقيد برقم قيد    134781   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2019 برقم ايداع   19413 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2019  بــ :  ادارى- استقالة - والغاء كافة 

صلحياته المؤشر بها فى السجل التجارى.

2584 - طه محمد محمد احمد عابدين  مدير مالى   المقيد برقم قيد    134781   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2019 برقم ايداع   19413 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2019  بــ :  استقالة - والغاء كافة صلحياته 

المؤشر بها فى السجل التجارى.

2585 - حسن ابراهيم جاد الحق  محمد  مدير   المقيد برقم قيد    18539   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2006 برقم ايداع   5384 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  - مسئول من الناحية الفنية 

سياحيا بدل من السيد/ صبرى راغب ينى غبر المدير المسئول السابق

2661 - محمد صالح اسماعيل حمزة  مدير   المقيد برقم قيد    145071   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-09 

برقم ايداع   1235 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2020  بــ :  

2662 - احمد فاروق جودة محمد  مدير   المقيد برقم قيد    145071   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-09 

برقم ايداع   1235 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة

2663 - نادية حمدى السعيد المتولى الدسوقى العسقلنى  مدير   المقيد برقم قيد    145255   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2020 برقم ايداع   1760 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2020  بــ :  استقالة

2664 - احمد  حمدي السعيد  المتولى  الدسوقى العسقلنى  مدير   المقيد برقم قيد    145255   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-01-2020 برقم ايداع   1760 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في 

علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإسصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال  وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات و المنقولت باسم الشركة ولمصلحتها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وحق 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 وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2665 - الستاذ صالح ديشلن  مدير   المقيد برقم قيد    145295   وتم ايداعه بتاريخ    14-01-2020 برقم 

ايداع   1922 تم التأشير فى تاريخ 14-01-2020  بــ :  تعديل الخطأ الوارد بالسجل التجاري برقم جواز سفر 

U 24022858 مالك الشركة السيد/ صالح ديشلن ليصبح رقم جواز السفر

2666 - سماح  عبدالكريم  احمد  يوسف  طه  مصفى   المقيد برقم قيد    145370   وتم ايداعه بتاريخ    

15-01-2020 برقم ايداع   2095 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2020  بــ :  ومهامه كالتي : 1- وفاء ما 

علي الشركة من ديون   2- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلنى او باية طريقة أخرى ما لم ينص فى 

وثيقة تعين المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة   3- تمثل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم
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2586 - طارق بن صلح بن احمد غرباوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    18539   

وتم ايداعه بتاريخ    20-04-2006 برقم ايداع   5384 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2019  بــ :  - 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 أو وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين أو مجتمعين .  ويكون لكل من السيد/ طارق بن صلح بن احمد غرباوى رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب والسيد /عبدالرحمن بن عمر بن عبدالرحمن حبيب نائب رئيس مجلس الدارة والسيد/ احمد 

عبدالخالق المراسى ابراهيم عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد/ فيصل برهان عبدالغنى الميدانى عضو 

مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين حق الدارة والتوقيع عن الشركة ولهم الحق فى اجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى  الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية 

وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل كما لهم الحق فى 

التوقيع على عقود الشتراك فى تأسيس الشركات وتعديل النظام الساسي للشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير 

العادية والتوقيع على عقود الفسخ والتخارج والندماج كما لهم الحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات والتوبيسات والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق كما لهم الحق فى ادارة الشركة وتمثيلها أمام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية والرسميه والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة الجنسية ومصلحة الجمارك ووزارة السياحة والسجل 

التجارى والشهر العقارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة 

المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية 

مصر العربية والموانى والمطارات وكافة الجهزة التابعه للحياء بكافة محافظات الجمهورية واستخراج كافة 

التراخيص الخاصة بالشركة وأمام هيئة المجتمعات العمرانية أما أعمال البنوك من فتح الحسابات باسم الشركة أمام 

جميع البنوك العامله في مصر والخارج وحق السحب واليداع والتوقيع على الشيكات للسيد / احمد عبدالخالق 

المراسى ابراهيم عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب منفرد أما التوقيع على عقود القرض والرهن والبيع لجميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات والتوبيسات الخاصة بالشركة والتوقيع 

على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فتكون لي اثنين من المجلس مجتمعان كما لهم الحق 

منفردين فى توكيل وتفويض الغير والسادة المحامين والمحاسبين فى كل أو بعض ماذكر .

2587 - ماجد عبدالملك ملك فرج  مدير   المقيد برقم قيد    139759   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-17 

برقم ايداع   38789 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2019  بــ :  

2588 - محمد امام يوسف امام  مدير   المقيد برقم قيد    139759   وتم ايداعه بتاريخ    17-09-2019 برقم 

ايداع   38789 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2019  بــ :  

2589 - ماجد عيد بخيت عطيه بشاى  مدير   المقيد برقم قيد    139759   وتم ايداعه بتاريخ    

17-09-2019 برقم ايداع   38789 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

2590 - محمود لطفى اسماعيل محمود لطفى منصور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75096   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-07-2014 برقم ايداع   16491 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  غير تنفيذى - 

استقالة

2591 - محمد المين اسماعيل لطفي منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75096   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-07-2014 برقم ايداع   16491 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  ممثل عن شركة 

انفنيتى  كابيتال انفنستمنت - كما تم الموافقة علي البقاء علي باقي تشكيل مجلس الدارة والصلحيات الممنوحة له 

والمؤشر بها في السجل التجاري للشركة كما هي بدون تعديل

2592 - تايوو اول سويو ادينيجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    75096   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2014 برقم ايداع   16491 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2019  بــ :  بدلمنه

2593 - وائل المحمدى عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    140372   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2019 برقم ايداع   40972 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2019  بــ :  
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2594 - محمد منير عبد القادر صالح محمد الهاشمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119489   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-04-2018 برقم ايداع   15470 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  المنتدب

2595 - سيف الدين عصام عبدالمنعم البسيونى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119489   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-04-2018 برقم ايداع   15470 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  

2596 - وليد محمود عبدالمنعم حسونه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119489   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2018 برقم ايداع   15470 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام القضاء والغير وله الحق في التوقيع نيابة عن الشركة فى القرار والصلح والنكار والبراء في كافة 

الدعاوى القضائية المقامة ضد الشركة - يملك كل من ) محمد منير عبدالقادر صالح محمد الهاشمي  - وليد محمود 

عبد المنعم حسونة  - يارا ماجد مصطفي العبد ( منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة كافة عقود الشركة بشكل 

عام وعلى الخص المتعلقة بنشاط الشركة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات 

القضائية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى والغرف التجارية 

والشهر العقارى والتأمينات الجتماعية والضرائب ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات المرور والتعامل مع جميع 

شركات المرافق )الكهرباء – الغاز – التليفونات – المياه والصرف الصحى – شركات المحمول – شركات نقل 

البيانات( وكذا التوقيع باسم الشركة على عقود تاسيس الشركات وتعديلتها والمساهمه فيها والندماج فى الشركات 

الخرى, والتوقيع على جميع العقود والتفاقيات وعقود البيع والشراء والستثمار واى عقود اخرى تتعلق بنشاط 

الشركة , وكذا وضع نظم العمل واللوائح الداخلية داخل الشركة, وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

والموظفين وتحديد مرتباتهم واجورهم وفصلهم والتوقيع على جميع المستندات المرتبطة بذلك, ولى منهما الحق 

فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر - يملك حق التوقيع علي كافة أنواع العقود والتفاقيات 

والشيكات والتحويلت البنكية وتحويلت المرتبات والمشتريات وأمام البنوك والتسهيلت البنكية والسحب علي 

المكشوف والقتراض والتوقيع على شراء الصول الثابته والتوقيع على التسهيلت الئتمانية والتوقيع على كافة 

المعاملت البنكية واخطارات السحب الخاصة بالتسهيل على ان يكون التوقيع ليا  من الساده الموضح اسمائهم 

بالمجموعه )أ(  كتوقيع اول مجتمعا  مع احد الساده الموضح اسمائهم بالمجموعه )ب( كتوقيع ثان : مجموعه )أ( ) 

محمد منير عبد القادر صالح محمد الهاشمى - معتز حسين محمد لطفى - يارا ماجد مصطفى العبد - وليد محمود 

عبد المنعم حسونه - باسل منير عبدالحميد الطوخى - مصطفى محمد وفيق محمد صبحي الصحن –  احمد هاشم 

حسن على ( مجموعه )ب( ) شكري صبحي شكري بدير - عمرو عبده احمد عبده خليفة - هشام محمد عبد 

الحسيب جودة - سيف الدين عصام عبدالمنعم البسيونى (

2597 - على شريف على حسين شعبان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119489   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2018 برقم ايداع   15470 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  

2598 - يارا ماجد مصطفي العبد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    119489   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2018 برقم ايداع   15470 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  

2599 - اسماعيل متولى العدوى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    140404   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2019 برقم ايداع   41018 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  

4108 - عبد النظير محمد احمد سيد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78356   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2014 برقم ايداع   29290 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  - تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات .

4109 - محمد عبد النظير محمد احمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78356   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2014 برقم ايداع   29290 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4110 - ماجده عيد محمد الشبينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    78356   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2014 برقم ايداع   29290 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4111 - صلح عيد محمد احمد الشبينى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    78356   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2014 برقم ايداع   29290 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4112 - زينب عبدالنظير  محمد احمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    78356   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2014 برقم ايداع   29290 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4113 - فاطمه عبدالنظير محمد احمد سيد احمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    78356   

وتم ايداعه بتاريخ    04-12-2014 برقم ايداع   29290 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  
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4114 - هبه عبدالنظير محمد احمد سيد احمد  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    78356   وتم 

ايداعه بتاريخ    04-12-2014 برقم ايداع   29290 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4115 - هدى حسن عوض ابراهيم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    78356   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2014 برقم ايداع   29290 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4116 - حنين صلح عيد محمد الشبينى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    78356   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-12-2014 برقم ايداع   29290 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4140 - صبرى محمد هارون تونى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    37194   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2009 برقم ايداع   3310 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  بدل من السيد / سليمان حسن 

اسماعيل

4141 - احمد عبد المنعم محمد السيد جندية  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    37336   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   3895 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  خروج واستلم كافة مستحقاتة

4142 - دنيا فتحى عبدالحميد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    177334   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-07 

برقم ايداع   58934 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

4143 - سماح ناصر محمد ابو المعاطى  مدير   المقيد برقم قيد    177334   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   58934 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

2600 - محمد متولى العدوى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    140404   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2019 برقم ايداع   41018 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركه في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا محتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون او لئحة التنفيذيه 

للجمعية العامه - وللمديرين الول والثاني مجتمعين او منفردين الحق بالتعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحه وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق 

القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبين وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك 

باسم الشركه ولصالحه ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها- وللمدير الثالث المهندس / مايكل منير زكي أمين منفردا أو مجتمعا مع الول أوالثانى له الحق في 

الصلحيات التية فقط :- 1- يمثل الشركة فى علقاتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا محتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية للجمعية العامه2- وله حق 

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

الخاص بكافه اشكالهم.3- وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها4-وله حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبين وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل5-وله الحق 

في توكيل السادة المحامين في القضايا التي ترفع من أو علي الشركة والقرار بالصلح والتصالح في قضايا الشركة

2601 - مايكل منير زكى امين  مدير   المقيد برقم قيد    140404   وتم ايداعه بتاريخ    01-10-2019 برقم 

ايداع   41018 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2019  بــ :  
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2602 - محمد يوسف محمد محمد توفيق عبد الفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    140475   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2019 برقم ايداع   41276 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد /محمد يوسف محمد 

محمد توفيق عبدالفتاح  والسيد / شريف سامح عبدا باهي مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها وتمثيلها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم و الهيئات والمؤسسات والجهات الدارية وغير ادارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات 

والواردات والجمارك وكافة الجهات الرقابية وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

حسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف   ولهم الحق فى التوقيع على عقود القتراض 

والرهن للنفس والغير وكذلك لهم الحق فى توكيل البنك الهلى المصرى )او البنوك( أو الغير فى كل او بعض ما 

ذكر وذلك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و 

كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشركة والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ما ذكر.

2603 - محمد يوسف محمد محمد توفيق عبد الفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    140475   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-10-2019 برقم ايداع   41276 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  للفروع

2604 - جوزيف بولس مبارك خليـل  مدير   المقيد برقم قيد    140475   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2019 برقم ايداع   41276 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2019  بــ :  استقالة

2605 - احمد سعيد موسي عثمان  مصفى   المقيد برقم قيد    140525   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-03 

برقم ايداع   41523 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2019  بــ :  يفوض بجميع العمال التي تقضيها التصفية 

وقيامه بكافه مهام التصفيه 1-وفاء ما علي الشركه من ديون  .                2- بيع مال الشركه منقول أو عقارا 

بالمزاد أو بايه طريقة اخري .               3  -تمثيل الشركة امام القضاء والصلح والتحكيم . - قبول اعتذار 

الستاذ / محمد عبد المنعم مصفي الشركة

2606 - اكرم عبد المجيد محمود شعير  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    57883   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-04-2012 برقم ايداع   8283 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2019  بــ :  تجديد مجلس 

الدارة لفترة مماثلة وبنفس الصلحيات

2607 - عبدالرحمن عبدالحميد عبدالغنى

 العدل  مدير   المقيد برقم قيد    140951   وتم ايداعه بتاريخ    14-10-2019 برقم ايداع   43136 تم 

التأشير فى تاريخ 14-10-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعد احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعيه العامة - وللمدير منفردا  حق تمثيل الشركه أمام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ومصلحة الشهر 

العقارى والتوثيق والهيئه العامه للستثمار ومصلحة الضرائب المصريه ) الضرائب العامة –ضرائب القيمة 

المضافه ( والهيئه العامه للتأمينات الجتماعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وسجل الوكلء 

التجاريين والصناعيين والغرف التجاريه والسجل التجارى والتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء وجميع 

الموانى والمطارات والجمارك والبنوك وإبرام العقود والمستندات الخاصه بالشركه وكذلك حق شراء وبيع كافة 

أنواع السيارات واللت والمعدات والخامات والمهمات والراضى والعقارات باسم الشركة ولصالحها وكذلك فتح 

الحسابات بإسم الشركه وايداع وسحب المبالغ الخاصه بالشركه والتوقيع على الشيكات والقتراض والرهن 

والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التى تساهم فيها الشركة والتوقيع على عقود القتراض والرهن من البنوك 

وغيرها وفى إستلم وتسليم المستندات الرسميه وغير الرسميه من وإلى الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وله 

الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى بعض أو كل ما ذكر

2608 - أمنة محمد محمود حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103127   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2017 برقم ايداع   8791 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  

2609 - عمر مصطفى حلفايه مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103127   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2017 برقم ايداع   8791 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  
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2610 - خالد محمد السايح على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    103127   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-03-2017 برقم ايداع   8791 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  الموافقة على التجديد 

لمجلس إدارة الشركة الحالى بنفس الصلحيات وذلك بنفس التشكيل

2611 - محمد منير رسلن على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    141374   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2019 برقم ايداع   44694 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2019  بــ :  

2612 - ايلريا بريتى ILARIA PRETE  مدير   المقيد برقم قيد    141528   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2019 برقم ايداع   45207 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2019  بــ :  يباشر المديرون وظائفهما لمده 

غير محدده - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو ل تحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وللسيد/ سعد هادي سعد 

عبد الحكيم منفردا الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق حسابات و 

الفراج عن راس المال وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

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

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

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها.

2613 - سعد هادى سعد عبد الحكيم  مدير   المقيد برقم قيد    141528   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-27 

برقم ايداع   45207 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2019  بــ :  

2614 - مصطفى حسن على محمد  مدير   المقيد برقم قيد    141528   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-27 

برقم ايداع   45207 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2019  بــ :  

2615 - نورهان يسرى فاروق رضوان  مصفى   المقيد برقم قيد    141625   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-2019 برقم ايداع   45577 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2019  بــ :  مهام المصفى:لجميع العمال 

التى تقضيها التصفيه من وفاء وماعلى الشركه من ديون بيع مال الشركه منقول او عقارا وتمثيل الشركه امام 

القضاء وقبول التصالح والتحكيم وتصفيه الشركه من السجل التجارى والضرائب والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة وجميع مصالح الحكومية

2616 - كريم ابراهيم محمد حسن الصعيدي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141724   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-10-2019 برقم ايداع   45830 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  استقالة

2617 - السيد كامل على عقل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141724   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   45830 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  الموافقه علي تعديل 

اختصاصات رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب وفقا للتي : يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة منفردا  أمام 

القضاء ويملك حق التوقيع على معاملت الشركة وله الحق منفردا  في أن يعين  مدير أو أكثر أو وكلء مفوضين 

وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع منفردين أو مجتمعين - ولرئيس مجلس الدارة 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 وغلق حسابات والفراج عن 

رأس المال والقتراض والرهن للنفس والغير والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع 

أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق في 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 الغير في كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك بإسم الشركة 

وضمن أغراضها

2618 - ايمان ممدوح محمد محمد السفطى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141724   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-10-2019 برقم ايداع   45830 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  استقالة
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2619 - محمد محمد حافظ احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141724   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   45830 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  

2620 - عصام كامل على عقل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141724   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   45830 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  

2621 - حسن على عطيه سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141724   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   45830 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  

2622 - عبد اللطيف فكرى ابراهيم خورشيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141724   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-10-2019 برقم ايداع   45830 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  

2623 - ايناس كمال مسعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141724   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2019 برقم ايداع   45830 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2019  بــ :  

2624 - احمد سيد عفيفي احمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    29672   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2019 برقم ايداع   48299 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2019  بــ :  بدل  من السيد / أحمد عبد 

العزيز محمد

2625 - هانى محمود احمد ابو المجد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    142534   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2019 برقم ايداع   48829 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2019  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / هاني محمود احمد ابو المجد وله منفردا الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع  وفتح وغلق 

حسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي السيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في 

الشراء وتعيين وعزل  مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  وله حق  القرار بالتصالح والنكار والبراء في جميع القضايا امام جميع 

المحاكم بمختلف دراجتها وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين

2626 - طاهر عزت بيومي العاصي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97708   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30815 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  تجديد رئيس واعضاء مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات

2627 - طاهر عزت بيومي العاصي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    97708   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30815 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  تجديد رئيس واعضاء مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات

2628 - محمد فوزى عبد اللطيف الصيفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97708   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30815 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

2629 - محمد فوزى عبد اللطيف الصيفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    97708   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2016 برقم ايداع   30815 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

2630 - محمد  سعيد لطفى  عبدالعزيز نص  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142543   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   48861 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

2631 - احمد جوده احمد عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142543   وتم ايداعه بتاريخ    

19-11-2019 برقم ايداع   48861 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2019  بــ :  

2632 - عمرو محمد قدرى بكر وهبه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142878   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2019 برقم ايداع   50066 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2019  بــ :  

2633 - حسام الدين عبد المنعم امين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    142981   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2019 برقم ايداع   50334 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2019  بــ :  

2634 - البير نعيم حبيب منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    143030   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2019 برقم ايداع   50566 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2019  بــ :  
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2635 - شيرين محمد عبدالحميد عطيه  مصفى   المقيد برقم قيد    143188   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-2019 برقم ايداع   51272 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2019  بــ :  تكون مهام المصفي كما يلي:  

أ/بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او بأي طريقة أخري.  ب/تمثيل الشركة أمام القضاء و قبول 

الصلح والتحكيم.

2636 - اسلم طارق محمود محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    143402   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2019 برقم ايداع   51982 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2019  بــ :  استقالة

2637 - احمد سعيد احمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    143510   وتم ايداعه بتاريخ    09-12-2019 برقم 

ايداع   52327 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامه . وله 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 وغلق الحسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن  

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

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكذلك له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذينية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وله حق التوكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2638 - احمد رجب عبدالمولى حسب النبى  مدير   المقيد برقم قيد    143510   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2019 برقم ايداع   52327 تم التأشير فى تاريخ 09-12-2019  بــ :  استقالة

2639 - احمد بن صالح بن محمد عسيرى  مصفى   المقيد برقم قيد    143639   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2019 برقم ايداع   52698 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2019  بــ :  يجب أن يقوم المصفى بجميع 

العمال التى تقتضيها التصفية وعلى وجهة الخصوص :  - وفاء ما على الشركة من ديون .  - بيع مال الشركة 

منقول أوعقار بالمزاد العلنى أو بأية طريقة أخرى مالم ينص فى وثيقة تعيين المصفى على إجراء البيع بطريقة 

معينة .

2640 - مصطفى  رشدى  عبد الحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143905   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2019 برقم ايداع   53680 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2019  بــ :  

2641 - ندي كامل ابراهيم الصافوري  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143905   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2019 برقم ايداع   53680 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2019  بــ :  

2642 - وائل احمد عبدالحميد موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143905   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2019 برقم ايداع   53680 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2019  بــ :  استقاله

2643 - وليد مصطفى رشدى عبدالحميد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    143905   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-12-2019 برقم ايداع   53680 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2019  بــ :  

2644 - عمرو عصام على عبد الهادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143905   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2019 برقم ايداع   53680 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2019  بــ :  استقاله

2645 - ياسر وائل احمد عبد الحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143905   وتم ايداعه بتاريخ    

17-12-2019 برقم ايداع   53680 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2019  بــ :  استقاله

2646 - عصام على عبدالهادى على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    143905   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-12-2019 برقم ايداع   53680 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2019  بــ :  استقالة
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2647 - خيسوس مانويل ارتو مونيوس Jesus Manuelarto Munoz  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

108920   وتم ايداعه بتاريخ    21-08-2017 برقم ايداع   30329 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2019  بــ 

:  - تعديل الصلحيات لتصبح علي النحو التالي :  يملك حق التوقيع علي معاملت الشركه وتعهداتهاعلي انفراد 

كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره الحق في ان يعين 

عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين ويكون للسيد / 

خيسوس مانويل ارتو مونيوسJESUS MANUEL ARTO MUNOZ  رئيس مجلس الداره والسيده / 

مارياتريسا كابو اوردونيس MARIA TERESA CABO ORDONEZ - نائب رئيس مجلس الداره 

والعضو المنتدب و السيده/ جوديث رامون كابريرJUDITH RAMON CABRER عضو مجلس الداره من 

زوي الخبره منفردين حق الداره والتوقيع عن الشركه ولهما الحق منفردين في اجراء كافه العقود والمعاملت 

الداخله ضمن غرض الشركه وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام 

جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل كما لهما الحق منفردين في 

التوقيع علي عقود الشتراك في تأسيس الشركات وتعديل النظام الساسي للشركة بعد موافقه الجمعيه العامه غير 

العاديه والتوقيع علي عقود التعديل والفسخ والتخارج والندماج والتحول كما لهما الحق منفردين في شراء وبيع 

جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات والتوبيسات الخاصه بالشركة 

والتوقيع علي تلك العقود امام مصلحه الشهر العقاري والتوثيق كما لهما الحق منفردين في اداره الشركة وتمثيلها 

امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل بأسمها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والرسميه والوزارات 

والجهزه التنفيذيه التابعه للدوله والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ومصلحه الجوازات والهجره 

والسفر والجنسيه ومصلحه الجمارك ووزاره السياحه والسجل التجاري والشهر العقاري والغرف التجاريه 

ومصلحه الضرائب المصريه والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه والهيئه العامه 

للرقابه علي الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهوريه مصر العربيه  والهيئه 

العامه للموانئ المصريه والمطارات وكافه الجهزه التابعه للحياء بكافه محافظات الجمهوريه واستخراج كافه 

التراخيص الخاصه بالشركه وامام اداره الملحه البحريه والتفتيش البحري وموانئ السويس والسكندريه كما لهما 

الحق منفردين في جميع اعمال البنوك العامله في مصر او في الخارج من فتح الحسابات بأسم الشركة وحق 

السحب واليداع والتوقيع علي الشيكات اما اعمال التوقيع علي عقود القرض والرهن والبيع والشراء للصول 

JESUS MANUEL ARTO الثابته والمنقوله فتكون توقيع اول للسيد/ خيسوس مانويل ارتو مونيوس

MARIA  رئيس مجلس الداره وتوقيع ثاني لي من السيده/ مارياتريسا كابو اوردونيس  MUNOZ

 JUDITH RAMON CABRERاو السيده / جوديث رامون كابريرTERESA CABO ORDONEZ

عضو مجلس الداره من زوي الخبره   كما لهما الحق منفردين في توكيل او تفويض الساده المحامين والمحاسبين 

والغير في كل او بعض ما ذكر.

2648 - ماريا تريسا كابو اوردونيس Maria Teresa Cabo Ordonez  نائب رئيس مجلس ادارة 

وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    108920   وتم ايداعه بتاريخ    21-08-2017 برقم ايداع   30329 تم 

التأشير فى تاريخ 26-12-2019  بــ :  

2649 - ديفيد فرنانديس جوميس David Fernandez Gomez  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

108920   وتم ايداعه بتاريخ    21-08-2017 برقم ايداع   30329 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2019  بــ 

  :

2650 - جوديث رامون كابرير Judith Ramon Cabrer  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    

108920   وتم ايداعه بتاريخ    21-08-2017 برقم ايداع   30329 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2019  بــ 

  :

2651 - اية محمد احمد الشيخ  مدير   المقيد برقم قيد    144454   وتم ايداعه بتاريخ    30-12-2019 برقم 

ايداع   55804 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2019  بــ :  استقالة

2652 - عمار ناصر احمد موسى  مدير   المقيد برقم قيد    144548   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-31 

برقم ايداع   56088 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  

2653 - محمد جمال عبدالعال حسن  مدير   المقيد برقم قيد    144548   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-31 

برقم ايداع   56088 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  استقالة
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2654 - محمد تامرفؤاد الطباع  مدير   المقيد برقم قيد    144548   وتم ايداعه بتاريخ    31-12-2019 برقم 

ايداع   56088 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  استقالة

2655 - احمد محمد سمير عبدالمجيد  مدير   المقيد برقم قيد    144548   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-31 

برقم ايداع   56088 تم التأشير فى تاريخ 31-12-2019  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون )عمار ناصر احمد موسي, احمد محمد سمير عبدالمجيد ( الشركة  فى علقتها مع الغير و له 

منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به  صراحة عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامة  وللمديرين منفردين اومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة و 

ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح  حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن  وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهم حق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق فتح فروع للشركة داخل وخارج جمهورية مصر العربية  ولهما حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ماذكر .

2656 - احمد عصام الدين عبد الحميد أبوالعزم  مدير   المقيد برقم قيد    144654   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2020 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2020  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة . يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردا  فى 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 فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها وحق التوقيع علي كافة تعاملت الشركة وتعهداتها  

وامام البنوك في السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال و فتح و غلق الحسابات و 

إستصدار خطابات و شهادات الضمان وشهادات زيادة راس المال باسم الشركة ولمصلحتها امام تلك البنوك 

ولنهاء تلك الجراءات بشرط ان يكون التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها والتوقيع وتمثيل الشركة امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وامام هيئة 

التنمية الصناعية وجهاز المنطقة الصناعية واتحاد الغرف الصناعية وامام الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات 

والواردات وسجل المستوردين والمصدرين والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والتوقيع امام مصلحة الشهر 

العقاري علي عقود تاسيس وتعديل الشركات بشرط ان يكون التوقيع باسم الشركة وضمن اغراضها , وكذلك حق 

التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات باسم الشركة و 

لصالحها امام كافة الجهات وامام مصلحة الشهر العقاري في ذلك , وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم و له الحق فى توقيع و تحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , والتوقيع علي عقود القتراض 

والرهن والحصول على التسهيلت من البنوك المرخص لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية وله حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2657 - يون جن ليانج  LIANG YUNZHEN  مدير   المقيد برقم قيد    144654   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2020 برقم ايداع   27 تم التأشير فى تاريخ 01-01-2020  بــ :  استقالة

2658 - مصطفى احمد عبد الجواد رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    144786   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2020 برقم ايداع   459 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2020  بــ :  
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2659 - احمد ابو الحسن السيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    144786   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-05 

برقم ايداع   459 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  ويكون لي اثنين من المديرين 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 وإيداع 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 ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتجديد 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 ما ذكر .

2660 - احمد درويش حسين حسن  مدير   المقيد برقم قيد    144786   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-05 

برقم ايداع   459 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2020  بــ :  

2673 - كريم اسامة زينهم عبد الرحمن يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    198175   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2020 برقم ايداع   385 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2020  بــ :  - يمثل كل من السيد / كريم اسامة 

زينهم عبد الرحمن يوسف –  والسيد طارق محمد نبيل سريو -  والسيد / عمر اسامه محمد مختار ثابت  - 

منفردين او مجتمعين – الشركه فى علقتها مع الغير ولهم  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ولهم حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها - منفردين او مجتمعين - أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم حق التعامل - منفردين او مجتمعين - 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 - منفردين او مجتمعين - وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق- منفردين او مجتمعين - في التوقيع على عقود الشراء 

والتوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم الحق- منفردين او مجتمعين - في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشرکه بالنقد او بالجل وكذلك لهم 

الحق - منفردين او مجتمعين - فى التوقيع  على عقود تأسيس الشركات وكذلك لهم الحق - منفردين او مجتمعين – 

فى توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2674 - زينب رفعت احمد عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    145798   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2020 برقم ايداع   3396 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  استقالة

2675 - امنية رفعت احمد عبد الرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    145798   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2020 برقم ايداع   3396 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  استقالة
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2676 - ماسيمو فيردى MASSIMO VERDI  مدير   المقيد برقم قيد    145798   وتم ايداعه بتاريخ    

23-01-2020 برقم ايداع   3396 تم التأشير فى تاريخ 23-01-2020  بــ :  السيد / ماسيمو فيردى ( 

Massimo Verdi مدير للشركة منفردا ويباشر وظيفته  لمدة غير محددة - يمثل المدير ) السيد / ماسيمو فيردى 

( Massimo Verdi الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أوالقانون أولئحتة 

التنفذية للجمعية العامة وللمدير حق التعامل بأسم 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 

وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها 

وكذلك لها الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالحها 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

2677 - رونلد حبيب فيصل  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    146276   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2020 برقم ايداع   4854 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  استقالة

2678 - خالد محب عبد المرضى ابراهيم 

علم  مدير   المقيد برقم قيد    146276   وتم ايداعه بتاريخ    02-02-2020 برقم ايداع   4854 تم التأشير 

فى تاريخ 02-02-2020  بــ :  ويمثل 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 . والسيد / خالد محب عبد المرضي ابراهيم علم 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 وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن رأس والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر والسيد / احمد بهاء الدين محمد احمد حق ادارة تطوير العمال بالشركة فقط , والسيد / ميشال نقول حداد حق 

ادارة التسويق بالشركة فقط

2679 - روبرت  ألن  روس  ماكدونالد Rupert Alan Ross Macdonald  مدير   المقيد برقم قيد    

146838   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2020 برقم ايداع   6876 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  

يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

2680 - باسل عماد الترك  مدير   المقيد برقم قيد    146838   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2020 برقم 

ايداع   6876 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2020  بــ :  
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2682 - مصطفى محمد محمد النحوي  مدير   المقيد برقم قيد    146922   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2020 برقم ايداع   7100 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركه فى 

علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحه 

عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - للسيد/ مصطفى محمد محمد النحوى والسيد/ أحمد خالد 

يوسف حسن ابراهيم فضه )مجتمعين ( تمثيل الشركه فى علقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات 

للتعامل بأسمها وإجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركه وأمام جميع الهيئات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والتوقيع على العقود مع الفراد يكون )مجتمعين 

اومنفردين( والتعامل بأسم الشركه من جميع والمصارف من فتح وغلق الحسابات وسحب وإيداع والتوقيع على 

جميع انواع الشيكات حتى 250000 جنيه )مائتان وخمسون الف جنيها فقط لغير ()مجتمعين اومنفردين( 

وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع على جميع انواع العقود 

بأسم الشركه ولصالح الشركه ولهما الحق فى تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركه وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافه مبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه التجاريه وإبرام 

جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل ولهما الحق فى شراء جميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والقراض بطريق العتمادات ولهما الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض 

ماذكر )مجتمعين ( أما القروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت 

التجاريه والعقارات والرهون وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى فل يجوز إجراؤها إل بعد موافقه الجمعيه 

بأغلبيه الشركاء الحائزه لثلثه أرباع رأسمال )أو بناء على قرار جماعى من الشركاء( ول يكون التصرف ملزما 

للشركه إل إذا المدير أو غيره من العاملين مشفوعا بالصفه التى يتعامل بها

2683 - احمد خالد يوسف حسن  مدير   المقيد برقم قيد    146922   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-13 

برقم ايداع   7100 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2020  بــ :  

2684 - محمد حسن حسين علي  مدير   المقيد برقم قيد    147129   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-18 

برقم ايداع   7939 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2020  بــ :  استقالة

2685 - مى شعبان محمد شعبان  مدير   المقيد برقم قيد    147129   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-18 

برقم ايداع   7939 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2020  بــ :  - ويباشر المديره وظائفها لمدة غير محددة . تمثل 

المديره  الشركة فى علقته مع الغير فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمه فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديره الحق التعامل بأسم الشركة 

وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع وفتح حسابات والفراج عن رأس 

المال والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لها حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

2686 - محمد سامر جاسم العبد  مدير   المقيد برقم قيد    147283   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-20 

برقم ايداع   8343 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2020  بــ :  

2687 - فينوس العبد VENOS AL ABED  مدير   المقيد برقم قيد    147283   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2020 برقم ايداع   8343 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2020  بــ :  
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2688 - محمد ورد العبد MOHAMAD WARD AL ABED  مدير   المقيد برقم قيد    147283   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-02-2020 برقم ايداع   8343 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2020  بــ :  - و يباشر 

المديرون وظائفهم لمدة غير محددة-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. و للمديرين  مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات  والفراج عن راس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك ياسم 

الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاها العقارية 

و ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم  و كل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها و لهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر.

2689 - الستاذ عبد الكريم  العبد  ABD AL KARIM ALABED  مدير   المقيد برقم قيد    147283   

وتم ايداعه بتاريخ    20-02-2020 برقم ايداع   8343 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2020  بــ :  

2690 - محمد سامر جاسم العبد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    147283   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2020 برقم ايداع   8343 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2020  بــ :  للفروع

2691 - دينا عمر حسين عمر  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    112851   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-1997 برقم ايداع   4461 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2020  بــ :  للسيد رئيس مجلس الدارة 

والسيد العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين الحق في إدارة الشركة والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله حق توكيل 

أو تفويض الغير أمام البنوك في كل أو بعض ماذكر وكذلك لهما مجتمعين أو منفردين حق التوقيع على عقود 

الشراء وكذلك لهما مجتمعين أو منفردين الحق في إبرام عقود بيع وشراء السيارات بكافة أنواعها باسم الشركة 

ولحساب الشركة ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2692 - ايهاب السيد محمد درة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147482   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2020 برقم ايداع   9066 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2020  بــ :  عن شركة مصر كابيتال - بدل 

من السيد / خليل ابراهيم خليل البواب

2693 - محمد السيد محمود السيد سليم  مدير   المقيد برقم قيد    147670   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   9530 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  

2694 - عطيه محمد عطيه نجدى  مدير   المقيد برقم قيد    147670   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-27 

برقم ايداع   9530 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  
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2695 - احمد على محمود على سمن  مدير   المقيد برقم قيد    147670   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   9530 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة .  -تم تعديل حق التوقيع ليصبح :   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 التنفيذيه للجمعيه العامه .  وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات 

واستصدارشهادات و خطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات 

وحق القتراض وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2696 - سركان أجار SERKAN ACAR  مدير فرع   المقيد برقم قيد    147691   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   9651 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  لفروع الشركة بـ )متجر 7( 

السكندرية

2697 - يوسف اشرف محمود عبدالمنعم رجب النعناعى  مدير   المقيد برقم قيد    147696   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-02-2020 برقم ايداع   9656 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  غرض الشركة هو :-  

• انشطة من داخل ق 72 لسنه 2017 :  • اقامة وتشغيل مصنع للدائن من تغطية بالعات الصرف الصحى 

وخزانات المياة من مادة P.R.G  • اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل وسبك المعادن   وذلك دون االخالل 

بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة   لممارسة هذة االنشطة .  أنشطة 

من خارج ق 72 لسنه 2017 - :  • االستيراد والتصدير   تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 

والقانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  التجارية , وال ينشئ تأسيس 

الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص االزمة لمزاولة غرضها من الجهات  

المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض .  ويجوز للشركة ان تشترك بأى وجه من الوجوه مع 

الشركات وغيرها التى تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى  مصر او الخارج 

, كما يجوز بها ان تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون .  تعيين السيد / يوسف اشرف 

محمود عبد المنعم رجب النعناعي – مديرا  - رقم قومي / 29802170200754  يمثل المديرون الشركة في 

عالقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما  احتفظ به صراحه عقد الشركة أو القانون أو الئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمديرين / أشرف محمود عبد 

المنعم رجب النعناعي , احمد علي عبد القادر الشيخ مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمص 

ارف  من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالفراج عن راس المال 

وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم  الشر كة ولصالحها ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 

لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين  وعزل 

مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل  وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقض او باالجل ولهم حق  توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر   

وللمديرين / أشرف محمود عبد المنعم رجب النعناعي , احمد علي عبد القادر الشيخ , يوسف أشرف محمود عبد 

المنعم رجب النعناعي مجتمعين او  منفردين حق التوقيع على الشيكات واصدارها .   وللسيد / أشرف محمود عبد 

المنعم رجب النعناعي منفردا حق تعيين وعزل مديري الشركة وتحديد اجورهم ومرتباتهم وتحديد نسبتهم من 

االرباح وله  ايضا منفردا حق تمثيل الشركة في التفاوض والتوقيع عن الشركة في المشاركات مع الغير داخل او 

خارج جمهورية مصر العربية وله ايضا منفردا حق  تمثيل الشركة امام القضاء وتمثيل الشركة امام كافة المحاكم 

بأختالف درجاتها وانواعها في القضايا التى ترفع من الشركة او ضدها وقبول الصلح  والتنازل عن القضايا وله 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر
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2698 - حسام ابراهيم فتح ا سيف النصر  مدير   المقيد برقم قيد    147696   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   9656 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  استقاله

2699 - ماهر  يوسف ابو رواش يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    147696   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   9656 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  استقاله

2700 - هاني محمود السيد محمد  رئيس مجلس  من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    147710   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-02-2020 برقم ايداع   9714 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  ممثل عن شركة بيت 

الخبرة للستثمار القتصادى ) تكنو انفستمنت( ش.م.م. استقالة - والغاء كافة الصلحيات الممنوحة له .

2701 - محمد علي عز السلم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147710   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   9714 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  الرئيس التنفيذى - ممثل عن 

شركة/ بيت الخبرة للتأجير التمويلي تكنوليس )فاست ليس( ش.م.م. حاليا

2702 - نادى مبروك غبر حنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147710   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   9714 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  - ممثل عن شركة/ بيت الخبرة 

للستثمار القتصادي )تكنوانفستمنت( ش.م.م.

2703 - محمد عبداللطيف سيد فرج  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   المقيد برقم قيد    147710   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-02-2020 برقم ايداع   9714 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  - ممثل عن شركة/ 

بيت الخبرة للتأجير التمويلي تكنوليس - فاست ليس . حاليا ش.م.م.

2704 - ماهر  محمد على عبدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147710   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2020 برقم ايداع   9714 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2020  بــ :  - ممثل عن شركة/ بيت الخبرة 

للستثمار القتصادي )تكنوانفستمنت( ش.م.م. اعادة تشكيل مجلس الدارة -  قررت الجمعية العامة العادية 

بالجماع الموافقة على التالي: 1- إلغاء كافة الصلحيات الممنوحة للسفير/ محمد طارق عبد الغني محمد احمد 

سلم. 2- البقاء على الصلحيات الممنوحة لكل من السيد المهندس/ خالد عبد ا محمد عبد ا سلم, والمهندس/ 

ابراهيم رشدي محلب محمد ابراهيم كما هي واردة بالسجل التجاري دون اي تعديل. 3- منح السيد/ اسامه محمد 

محمد الصغير- بطاقة رقم قومي 25601011401536 ذات الصلحيات الممنوحة للسيد المهندس/ إبراهيم 

رشدي محلب محمد إبراهيم, كما هي واردة بالسجل التجاري في حالة غيابه.4- منح السيد/ محمد عبد اللطيف سيد 

فرج - عضو مجلس الدارة غير متفرغ, حق التوقيع نيابة عن الشركة على عقود اليجار وعقود الدارة التي 

تبرمها الشركة مع الغير.5- تعديل الصلحيات الممنوحة للجنة التوقيعات لتصبح حق التوقيع لمجلس الدارة علي 

فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات واليداع والسحب والتحويلت من والي حساب الشركة لدي البنوك بموجب 

ثلث توقيعات مجتمعه على النحو التالي . حق التوقيع الول المهندس/ ماهر محمد علي عبد ا . رقم قومى 

28210040100679 – رئيس مجلس الدارة – أو من يفوضه .حق التوقيع الثاني للسيد/ محمد على عز 

السلم محمد – عضو مجلس الدارة – أو – السيد/ أحمد محمد صالح مسعود. حق التوقيع الثالث للسيد الستاذ/ 

محمد رأفت عبد الحميد احمد علي 25504182500511 – أو - السيد/ محمد عبد اللطيف سيد فرج – عضو 

مجلس الدارة غير متفرغ.

2705 - هناء محمد ابراهيم دويدار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147727   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2020 برقم ايداع   9744 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  

2706 - يحى محمد فاروق عبد الغفار محمد الحملوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147727   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-03-2020 برقم ايداع   9744 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  
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2707 - محمد صدقى نور الدين محمد صدقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    147727   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-03-2020 برقم ايداع   9744 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2020  بــ :  يمثل مجلس ادارة 

الشركة علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا  ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولمجلس ادارة الشركة 

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

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و لرئيس مجلس الدارة: محمد صدقي نور الدين محمد  صدقي و 

السيدة هناء محمد ابراهيم دويدار )عضو مجلس الدارة( فقط الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

ايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن راس المال فيما عدا السحب والتوقيع على الشيكات فيلزم في حالة السحب أو التوقيع على 

الشيكات من البنوك للمبالغ التي تساوي مائة ألف جنيه أو أقل يستلزم توقيع واحد فقط من أعضاء مجلس الدارة ) 

السيد/ محمد صدقي – كرئيس مجلس ادارة أو السيدة/ هناء محمد ابراهيم كعضو مجلس ادارة فقط( أيا من كان 

منفردا .  في حالة السحب أو التوقيع على الشيكات من البنوك لمبلغ يزيد عن مائة ألف جنيه فيلزم توقيع كل  من  ) 

السيد/ محمد صدقي كرئيس مجلس الدارة و السيدة/ هناء محمد دويدار فقط( مجتمعين, وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغرضها.  ولرئيس مجلس الدارة الحق في التوقيع )منفردا ( علي كافة تعاقدات الشركة مع الغير وكذلك 

على كافة معاملت الشركة التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات.  وكذلك لجميع أعضاء مجلس الدارة )

مجتمعين( الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها.   ولجميع أعضاء مجلس الدارة )مجتمعين او منفردين 

( الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية. ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2708 - رانى صموئيل فتحى عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198606   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   1582 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

2709 - سميرة محمد خضر مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198606   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   1582 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  استقاله

2710 - ساندرو صموئيل فتحى عوض  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198606   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   1582 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  تحديد صلحيات مجلس الدارة 

والسيد/ رئيس مجلس الدارة , والسيد/ العضو المنتدب كما يلى:  لكل من السيدين/ ساندرو صموئيل فتحى عوض 

– رئيس مجلس الدارة , ستيفن صموئيل فتحى عوض – العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين مطلق السلطات 

والصلحيات فى إدارة نشاط الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وإبرام 

كافة العقود والتفاقيات المتعلقة بالنشاط , كما لهما أيضا  منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة لدى 

البنوك والقيام بجميع العمال البنكية من فتح وقفل الحسابات والسحب واليداع وصرف الشيكات و إصدار 

خطابات وشهادات الضمان باسم الشركة , أما القتراض من البنوك أو غيرها باسم الشركة وشراء أو بيع أو رهن 

الصول الثابتة للشركة بما فى ذلك السيارات والراضى والمبانى وغيرها فيكون للسيدين رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب المذكورين مجتمعين.

2711 - ستيفن صموئيل فتحى عوض  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    198606   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   1582 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

2712 - مصطفى حسام الدين احمد

عبدالحليم القبانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198606   وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2020 برقم 

ايداع   1582 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

2713 - صموئيل فتحى عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198606   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2020 برقم ايداع   1582 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  

2714 - عمر خالد سهرى احمد محمد

العمارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198606   وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2020 برقم ايداع   

1582 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2020  بــ :  استقالة
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2715 - محمد قناوى حسن اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148160   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11151 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  

2716 - محمود عبدالعظيم محمد احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148160   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11151 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  

2717 - احمد ابراهيم البسيونى محمود ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    148163   

وتم ايداعه بتاريخ    09-03-2020 برقم ايداع   11154 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثل عن  

شركة جي دبليو بي كورب  GWP CORP - تفويض الستاذ/ أحمد إبراهيم البسيونى محمود إبراهيم رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا  فى تمثيل الشركة قانونا  أمام القضاء ومراكز التحكيم , وأمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية , والفراد , وأمام كافة المحاكم على أختلف درجاتها وأنواعها , والنيابات وأقسام 

الشرطة وكافة الجهات الدارية والقضائية والمساحة , وله حق القرار بالتصالح والتنازل والقرار والنكار 

والبراء , وإصدار كافة التوكيلت للمحامين والمحاسبين وغيرهم , وإلغاء التوكيلت - ولسيادته التعامل باسم 

الشركة أمام كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئات والدارات والسفارات 

والقنصليات , وعلى الخص الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة , والهيئة العامة للرقابة المالية , والبورصة 

المصرية , وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى والسجل التجارى , والشهر العقارى والتأمينات 

الجتماعية والضرائب ومأمورياتها , والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة والمحافظات وأجهزة المدن والجمارك والمرور ونيابات المرور , والتوقيع على جميع أنواع العقود 

والتفاقيات والشراء لصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية والسيارات وعقود تعديل النظام الساسى 

أمام الشهر العقارى وتسليم واستلم الدفاتر التجارية , وفى تمثيل الشركة فى علقاتها مع الغير وله فى هذا الصدد 

أوسع السلطات للتعامل باسمها والتوقيع على كافة العقود بأشكالها وأغراضها المختلفة , والمعاملت الداخلة ضمن 

غرض الشركة , وبصفة خاصة تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات التجارية , وابرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , وله شراء جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت , وتمثيل الشركة أمام 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 والستثمار فى شركات أخرى والتوقيع على عقود 

وأوامر شراء وبيع أسهمها وسنداتها أمام شركات السمسرة والوساطة فى الوراق المالية . كما يكون له الحق فى 

التوقيع على عقود القرض والرهن بما فى ذلك رهن كافة المقومات المادية والمعنوية للشركة , سواء كان رهن 

تجارى أو عقارى أو أى نوع من أنواع الرهن , وفتح العتمادات المستندية , وطلب استصدار خطابات الضمان 

المصرفية وكافة المعاملت البنكية بما فى ذلك فتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات وإيداع وسحب المبالغ , 

وبيع وشراء الصول , وبيع وشراء الوراق المالية , وله الحق فى تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر - 

الموافقة بالجماع على تفويض كل من الستاذ/ رامى عاطف ذكى بسيونى نصر العضو المنتدب , والستاذ/ هيثم 

يسرى سيد عزو العضو المنتدب للعمليات مجتمعين فى كافة الصلحيات الممنوحة للسيد / رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب على النحو الموضح بعاليه .
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2720 - الستاذ امجد ملط  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    148210   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-09 

برقم ايداع   11369 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثل لشركة سان غوبان الشرق الوسط 

هولدنغ ش.م.ل -  بدل من السيد/ أحمد عالي وفيق رضا - بالختصاصات التالية:  على أن يكون للسيد/ أمجد 

ملط, لممارسة منصبه كعضو منتدب للشركة, السلطات والصلحيات التالية:   له كامل الصلحيات للدارة 

اليومية في حدود السلطات الممنوحة من الجمعية العامة او من مجلس الدارة. و له الحق في ابرام و تنفيذ جميع 

انواع العقود العامة و الخاصة و عقود اتفاق وعقود تتضمن شرط التحكيم و اجراء اي تعديلت عليها.  و لــــه 

حــــق تاسيس الشركات و التوقيع على عقـــــود التاسيس و عقود التعديل الخاصة بها امام الشهر العقاري و اي 

جهات اخري و إصدار التراخيص الخاصة بالشركة وتمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها امام مصلحة الشهر 

العقاري, ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة 

للتأمينات الجتماعية, وكافة المكاتب والفروع المختلفة ومكاتب البريد. وله الحق في التسجيل في سجل الوكلء 

التجاريين, وسجل المصدرين وسجل الموردين وهيئة الجمرك المصرية, ومصلحة الجوازات وكافة الجهات 

الحكومية و الغير حكومية .   ولــــه حق اداء و تنفيذ جميع الصفقات التي تدخل ضمن غرض الشركة المسموح 

بها وفقا للسياسات التي يقرها مجلس الدارة و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية و/أو الغير و له حق التوقيع 

نيابة عن الشركة في حدود السلطات الممنوحة من مجلس الدارة و له حق توقيع اتفاقيات الرهن المتعلقة بالصول 

المادية و الغير مادية للشركة في حدود واحد مليون يورو عن كل سنة مالية ان لم تكن واردة بالميزانية و اي مبلغ 

يتعدى هذا الحد منصوصا عليه بالميزانية. و لــــــه حق تمثيل الشركة و التوقيـــــــع نيابة عنها امام البنوك و فتح 

و اغلق الحسابات البنكية, و ايداع و سحب الموال و استلم الشيكات و التوقيــــــــع على القروض و التسهيلت 

الئتمانيـــة و فـــــتح اعتمادات مصرفية و خطابات ضمان و القتــــــراض في حدود خمســـــة مليين يـــورو 

عن الســـــــنة المالية الواحدة و اقتــــــــراض اي مبلغ يتعدى هذا الحد ان كان منصوص عليه بالميزانيــــــة و له 

حق التصرف فــــــي اصول الشركة المادية و غير المادية بما في ذلك العقارات و جميـــع انواع السيارات و 

المركبات التي تملكها الشركة في حدود مليــــــون يورو كقيمة دفترية عن كل سنة مالية و اي مبلغ يتعـــــــدى هذا 

الحــــد ان كان منصوصا عليه بالميزانية.  و له حق الموافقة على أي استثمارات جديدة في حدود واحد مليون 

يورو عن كل سنة مالية ان لم تكن واردة بالميزانية و اي مبلغ يتعدى هذا الحد منصوصا عليه بالميزانية.  وله حق 

تفويض الغير في كل او بعض من سلطاته. و تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

2721 - احمد عالى وفيق رضا عبد البارى رضا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148210   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-03-2020 برقم ايداع   11369 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثل لشركة بي بي 

بي بلكو ايجيبت للستثمار الصناعي ش.م.م -  بدل من السيد/ سبستيان فرنسوا ريمون جيمو

2722 - الستاذ عثمان ايلجن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148210   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11369 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثل لشركة سان غوبان 

الشرق الوسط هولدنغ ش.م.ل  - بدل من السيد/ ايمانويل بيير فيليب جاكوت - الموافقة على تجديد مدة مجلس 

الدارة و  تشكيل مجلس ادارة الشركة

2723 - مهند كمال محمد احمد بخيت  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثلعن شركة اتش ايه 

يوتيلتز بي .في HA Utilities B.V - استقالة

2724 - داليا عبدالعظيم محمد وهبة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثلعن شركة اتش ايه 

HA Utilities B.V يوتيلتز بي .في

2725 - عمر محمد حسين حسنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثلعن شركة اتش ايه 

HA Utilities B.V يوتيلتز بي .في
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عمرو عصام حسن عـلم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام القضاء - يمثل الشركة السيد/ عمرو عصام حسن علم  – رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسن 

عصام حسن علم – نائب رئيس مجلس الدارة منفردين وذلك في التعامل والتوقيع بإسمها فى علقتها مع الغير 

وكذا تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  السيد/ 

عمرو عصام حسن علم – رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم – نائب رئيس مجلس الدارة 

منفردين الحق فى التوقيع على العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات والجهات والمصالح الحكومية 

وغير الحكومية وكذا التوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج 

أمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات, وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, وحق بيع وشراء السيارات 

ومعدات الشركة القديمة منها والحديثة وانهاء الجراءات أمام إدارات المرور المختلفة وبيع وشراء السهم سواء 

في شركات تابعة أو بغرض الستثمار و كذا كفالة الغير  و ايضا  بيع وشراء كل أو جزء من أصول الشركة, 

وحق الرهن التجاري و رهن المحل التجارى والرهن العقاري ورهن السهم والتوكيل بالرهن على جميع أصول 

وممتلكات الشركة و كافة المقومات المادية و المعنوية ولهم في ذلك تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.   السيد/ عمرو عصام حسن علم – رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم – نائب رئيس 

مجلس الدارة أو السيد/ محيي الدين مصطفى عابدين – عضو مجلس الدارة اثنان منهم مجتمعان الحق في 

التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك في فتح وغلق الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على 

الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات بجميع أنواعها وإصدار خطابات الضمان وكافة 

المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة  ولهم في ذلك تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر.  و للسيد / عمر محمد حسين حسنى  – العضو المنتدب و السيدة / داليا عبد العظيم محمد وهبة  

– عضو مجلس الدارة منفردين الحق في التوقيع منفردين على كافة العقود والمعاملت والمشارطات والصفقات 

الداخلة ضمن غرض الشركة

2727 - منة ا ايمن محمد صادق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثلعن شركة اتش ايه 

يوتيلتز بي .في HA Utilities B.V - استقالة

2737 - احمد عبد الكريم احمد بدران  مدير   المقيد برقم قيد    148759   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-2020 برقم ايداع   13224 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2020  بــ :  استقالة

2738 - معتز السيد محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    148759   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-21 

برقم ايداع   13224 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2020  بــ :  استقالة

2739 - جيمس الكسندر ابيرلى APPERLY JAMES ALEXANDER  مدير   المقيد برقم قيد    

148759   وتم ايداعه بتاريخ    21-04-2020 برقم ايداع   13224 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2020  بــ 

:  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.- يكون للمديرين, منفردين او مجتمعين, كافة السلطات المقررة 

لدارة الشركة والتعامل باسمها, وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او قانون الشركات او 

لئحته التنفيذية.ويمثل المديرون / جيمس ألكسندر ابيرلي JAMES ALEXANDER APPERLYوشريف 

محمد هلل حمودة الشركة امام القضاء والغير. ويكون المديرون مسئولين عن ادارتها امام مؤسسها 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 وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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2740 - محمد فتحى احمد MOHAMED FATHEY AHMED  مدير   المقيد برقم قيد    148759   وتم 

ايداعه بتاريخ    21-04-2020 برقم ايداع   13224 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2020  بــ :  استقالة

2748 - احمد محمد صلح الدين محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148923   وتم ايداعه بتاريخ    

03-05-2020 برقم ايداع   13933 تم التأشير فى تاريخ 03-05-2020  بــ :  

2749 - عبد المطلب ممدوح محمد عماره  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    2124   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-1998 برقم ايداع   6230 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2020  بــ :  ممثل عن الشركة 

المصرية للمشروعات الستثمارية اسيب

2750 - محمد محمود على سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2124   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-1998 برقم ايداع   6230 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2020  بــ :  ممثل عن الشركة 

المصرية للمشروعات الستثمارية اسيب - اعادة تشكيل مجلس الدارة .

2728 - محمد يوسف يوسف محمد 

الدهشورى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    09-03-2020 برقم ايداع   

11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثل عن شركة  HA Utilities B.V - اعادة تشكيل 

مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة مدتها ثلث سنوات - قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين أن تكون 

صلحيات التوقيع بالنابة عن الشركة على النحو التالى : يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء - يمثل 

الشركة السيد/ محمد يوسف يوسف محمد الدهشورى 27809092105291  – رئيس مجلس الدارة أو السيد/ 

حسن عصام حسن علم – نائب رئيس مجلس الدارة منفردين وذلك في التعامل والتوقيع بإسمها فى علقتها مع 

الغير وكذا تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - السيد/ 

حسن عصام حسن علم – نائب رئيس مجلس الدارة او السيد/ عمرو عصام حسن علم – نائب رئيس مجلس 

الدارة منفردين الحق فى التوقيع على العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات والجهات والمصالح 

الحكومية وغير الحكومية وكذا التوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج 

والندماج أمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات, وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, وحق بيع وشراء 

السيارات ومعدات الشركة القديمة منها والحديثة وانهاء الجراءات أمام إدارات المرور المختلفة وبيع وشراء 

السهم سواء في شركات تابعة أو بغرض الستثمار و كذا كفالة الغير  و ايضا  بيع وشراء كل أو جزء من أصول 

الشركة, وحق الرهن التجاري و رهن المحل التجارى والرهن العقاري ورهن السهم والتوكيل بالرهن على جميع 

أصول وممتلكات الشركة و كافة المقومات المادية و المعنوية ولهم في ذلك تفويض او توكيل الغير في كل أو 

بعض ما ذكر - السيد/ حسن عصام حسن علم – نائب رئيس مجلس الدارة و السيد/ عمرو عصام حسن علم – 

نائب رئيس مجلس الدارة أو السيد/ محيي الدين مصطفى عابدين – عضو مجلس الدارة اثنان منهم مجتمعان 

الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك في فتح وغلق الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع 

على الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات بجميع أنواعها وإصدار خطابات الضمان وكافة 

المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة ولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر - و للسيد / محمد يوسف يوسف محمد الدهشورى– 27809092105291  رئيس مجلس الدارة  

و السيد/ وائل أحمد محمد اسماعيل مصطفى – 28303120104339  عضو مجلس الدارة  المنتدب منفردين 

الحق في التوقيع منفردين في حدود 20 مليون جنيه مصرى )فقط عشرون مليون جنيه مصرى ( على كافة العقود 

والمعاملت والمشارطات والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركة و مجتمعين فى حدود 100 مليون جنيه 

مصرى)فقط مائة مليون جنيه مصرى( .

2729 - حسن عصام حسن علم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  

2730 - محيي الدين مصطفى عابدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  

2731 - وائل احمد محمد اسماعيل مصطفي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    

HA   09-03-2020 برقم ايداع   11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثل عن شركة

Utilities B.V
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عمرو عصام حسن عـلم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  

2733 - داليا عبدالعظيم محمد وهبة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثلعن شركة اتش ايه 

يوتيلتز بي .في HA Utilities B.V - استقالة

2734 - عمر محمد حسين حسنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148215   وتم ايداعه بتاريخ    

09-03-2020 برقم ايداع   11393 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2020  بــ :  ممثلعن شركة اتش ايه 

يوتيلتز بي .في HA Utilities B.V - استقالة

2735 - مصطفى عطيه على زايد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148517   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12468 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

2736 - رباب علي محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    148550   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-17 

برقم ايداع   12501 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2020  بــ :  يكون للمديره منفردة كافه السلطات المقررة 

لداره الشركه و التعامل باسمها وذلك فيما عدا مااحتفظ به لمؤسس الشركه في هذا النظام او قانون الشركات او 

لئحته التنفيذيه - وتمثل المديره الشركه امام القضاه و الغير - وتكون المديرة / رباب علي محمد حسن مسئوله 

عن ادارة الشركة . وللمديره منفرده الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه 

و غير الحكوميه و القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن وبيع اصول الشركه 

وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لها حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع ولها الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه وابرام كافه العقود المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل ولها حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

2741 - شريف محمد هلل حموده  مدير   المقيد برقم قيد    148759   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-21 

برقم ايداع   13224 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يكون للمديرين, منفردين او مجتمعين, كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها, وذلك فيما عدا ما 

احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية - ويمثل المديرون / جيمس ألكسندر 

ابيرلي JAMES ALEXANDER APPERLYوشريف محمد هلل حمودة الشركة امام القضاء والغير - 

ويكون المديرون مسئولين عن ادارتها امام مؤسسها 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 وغلق حسابات والفراج عن 

راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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2742 - محمد حسن محمد على العدل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    79225   وتم ايداعه بتاريخ    

06-01-2015 برقم ايداع   534 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2020  بــ :  تم اضافة بنص المادة السابعه من 

عقد الشركة و هو :- يكون حــق الدارة و التــوقيع و المسئــولية امام الجهــات الرسمية للشـركاء المتـــــضامنين 

و هـم : السيد/ محـمد حسن محمد على العدل 25204171200431 و السيد / عماد عادل ظريف فاكه 

28310011336757 و لهمــا مجتمعين أو منفردين الـــحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام 

جميع الجهـــــات الحكومية و غير الحكــومية و القطــــــاع العــام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم 

و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصـــارف من ســـحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق 

الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمــان و حق الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف و كل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها و لهما كذلك الحق فى التوقيع على عقود الشراء 

بأسم الشركة و لصالحها – و للشريكين ايـــضا الحق فى التوقيع مجتــمعين او منفردين على عقود القتــراض و 

الرهن و البيع و الرهن لصول الشـــركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت امام الشهر 

العقارى و الجهات الحكومية و غيــر الحــكومية و الـبــنوك بأسم الشــركة و لصالـــحها و لهما مـجــتمعين او 

مـنـفردين الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم حق قبض و دفع 

المبالغ و توقيع و تـــحويل و بيع و تسديد كافة السندات اللزامية و التجارية و ابــرام كافة العـــقود و المشارطات 

و الصــفقات التـى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم مجتمعين او منفردين الحق فى التصالح فى 

القضايا و لـــهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الخصوصيين حال دخولهم 

الشركة.

2743 - محمد لطفى ربيع محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    148879   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2020 برقم ايداع   13756 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2020  بــ :  استقالة

2744 - احمد حسين توفيق حسين  مدير   المقيد برقم قيد    148879   وتم ايداعه بتاريخ    2020-04-29 

برقم ايداع   13756 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2020  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة- يمثل 

مدير الشركة السيد/ احمد حسين احمد توفيق  في علقتها مع الغير وله  منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة. وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أعراضها 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 حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات و استصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  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 

الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

2745 - محمد سعيد حسين عبد الحميد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    148884   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2020 برقم ايداع   13770 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2020  بــ :  

2746 - عبد ا اشرف محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148884   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2020 برقم ايداع   13770 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2020  بــ :  

2747 - اشرف محمد احمد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148884   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2020 برقم ايداع   13770 تم التأشير فى تاريخ 29-04-2020  بــ :  تشكيل مجلس الدارة
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2756 - احمد سعيد عبد الحميد خضر  مدير   المقيد برقم قيد    149096   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2020 برقم ايداع   14560 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2020  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة  . يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة   

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير 

منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع 

العام و قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة ومملتكاتها العقارية والراضي و السيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .

2757 - احمد صديق محمد عطـاا  مدير   المقيد برقم قيد    134067   وتم ايداعه بتاريخ    2019-04-10 

برقم ايداع   16637 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  عزل

2758 - عابدين ابراهيم فيصل سالمان  مدير   المقيد برقم قيد    134067   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2019 برقم ايداع   16637 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  

2759 - محمد عبد المنعم محمد عوض ا  مدير   المقيد برقم قيد    134067   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2019 برقم ايداع   16637 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمده 

غير محددة  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 للجمعية 

العامة.  وللمديران منفردين او مجتمعين  حق 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 وايداع  وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن 

راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق 

في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة   ولصالحها ولهما الحق في تعيين  وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية. 

ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2760 - شريف عادل لبيب فريج  مدير فرع   المقيد برقم قيد    149360   وتم ايداعه بتاريخ    

21-05-2020 برقم ايداع   15726 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2020  بــ :  
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2761 - هاني علء الدين سيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    149360   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-21 

برقم ايداع   15726 تم التأشير فى تاريخ 21-05-2020  بــ :  اصبح حق الدارة والتوقيع عن الشركه على 

النحو التالى : يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير في هذا الصدد أوسع الصلحيات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. وللسيد/ 

هاني علء الدين سيد محمد والسيد/ إيهاب محمد عبد المعطى محمد )مجتمعين( . أوالسيد/ هاني علء الدين سيد 

الحق في التعامل بأسم الشركة  محمد والسيد/ شريف عادل لبيب فرج )مجتمعين( .  الصلحيات التية : 1.

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم. 2. الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم 

الشركة ولصالحها ولهما حق قبض المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. 3. صلحيات التوقيعات المشتركة 

علي جميع المسائل المتعلقة بالموارد البشرية وكذلك علي جميع التفاقات التشغيلية والتجارية. 4 . الحق فى بيع 

أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها. 

5. ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. 6. وللسيد/ مايكل نسيم زكى حنا مجتمعا مع أى من 

باقى المديرين الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع و فتح وغلق حسابات والفراج عن 

رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ما سبق فيما ل يتجاوز مبلغ 500 ألف جنية للمعاملة الواحدة, وكذلك الحق فى 

جميع المعاملت اللكترونية داخل البنوك بدون حد أقصي للمعاملة.

2762 - عمرو محمد عبدالحى بدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134431   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2019 برقم ايداع   18048 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2020  بــ :  تحديد صلحيات السيد رئيس 

مجلس الدارة و هم كالتي: -  يمثل السيد رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء كما يحق له منفردا التعامل 

بباسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع  والجهات الحكومية و الغير حكومية والقطاع العام وقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم -   وكذلك للسيد رئيس مجلس الدارة حق تعيين وعزل مستخدمي وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم اجورهم. -  كما للسيد رئيس مجلس الدارة حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة سندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

وضمن أغراضها وذلك بالنقد او الجل  والتوقيع على العقود الرهن بعد الحصول على موافقة مجلس الدارة -  

للسيد رئيس مجلس الدارة الحق في التوقيع على عقود الشراء للصول والممتلكات العقارية والراضي 

والسيارات باسم لصالح الشركة. -  للسيد رئيس مجلس الدارة الحق في توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر-  كما للسيد رئيس مجلس الدارة التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع و التوقيع على 

الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات ضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها وضمن أغراضها وللسيد رئيس مجلس الدارة الحق 

في توكيل والتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. -  للسيد رئيس مجلس الدارة الحق في إنشاء وتأسيس وتحويل 

وبدء نشاط شركات الموال والشخاص للسيد عمر محمد عبد الحي بدر رئيس مجلس الدارة الحق في التوقيع 

على عقود تأسيس وتعديل وتخارج وتحويل شركات الموال والفراد و الستثمار أمام الشهر العقاري وفتح 

الحسابات لدى البنوك منفردا باسم الشركة وايداع المبالغ اللزمة في تأسيس الشركة و استخراج شهادات بإيداع 

المبلغ المذكورة. -  للسيد عمر محمد عبد الحي بدر رئيس مجلس الدارة الحق في تسجيل العلمات التجارية و 

النماذج الصناعية و التعامل و التمثيل أمام وزارة التموين والتجارة الداخلية و التمثيل أمام جهاز تنمية التجارة 

الداخلية  -  للسيد عمر محمد عبد الحي بدر رئيس مجلس الدارة, يمثل السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أمام 

القضاء كما يحق له منفردا التصالح والتنازل عن الحكام القضائية بكافة أنواعها وله الحق في الصلح والقرار 

والبراء والنكار وللسيد رئيس مجلس إدارة الحق في توكيل تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر وله الحق في 

توكيل المحامين.

2763 - محمد اشرف محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    149508   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-04 

برقم ايداع   16323 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2020  بــ :  أستقاله

2764 - احمد اشرف محمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    149508   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-04 

برقم ايداع   16323 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2020  بــ :  
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2765 - باسم اشرف حسن عوض ا  مدير   المقيد برقم قيد    149523   وتم ايداعه بتاريخ    

04-06-2020 برقم ايداع   16363 تم التأشير فى تاريخ 04-06-2020  بــ :  يمثل المديرون  السيد / باسم 

أشرف حسن عوض ا  و السيد / احمد رشاد عبد السميع عبد الفتاح والسيد / حسام الدين محمود عبد الهادي 

محمود الشركة في علقتها مع الغير ولثنين منهم مجتمعين فقط في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة , و 

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

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك والفراج عن رأس المال ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل , وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات , وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها والتوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن واصول الشركة وممتلكاتها العقارية. و حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2766 - شريف رشاد خلوصى يحيى  مدير عام   المقيد برقم قيد    75840   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2014 برقم ايداع   19682 تم التأشير فى تاريخ 07-06-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في 

علقاتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة , وله 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 والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان و العتمادات المستندية والتوقيع على الشيكات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها والفراج عن رأس مال الشركة 

من البنك . وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى إبرام 

كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل . وله حق القتراض من كافه 

البنوك وحق كفالة الغير والبيع والرهن لي اصل من اصول الشركة المنقوله والعقارية وكذلك التوقيع على كافة 

المستندات اللزمه للحصول على التسهيلت الئتمانية الصادرة لصالح الشركة من الجهات المختلفة بما فيها جميع 

البنوك المصرية والجنبية وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

2767 - كريم محمد محمد خليل العقاب  مدير   المقيد برقم قيد    149604   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2020 برقم ايداع   16804 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2020  بــ :  يمثل المديران الشركه فى 

علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديرين منفردين أو مجتمعين 

حق التعامل بأسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء  والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات 

والمنقولت بأسم الشركه ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وأبرام كافه 

العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر  والسيد / كريم محمد محمد خليل العقاب منفردا  مسئول الستيراد امام الهيئه العامه للرقابه 

على الصادرات والواردات

2768 - محمد محمد سعد اسماعيل  مصفى   المقيد برقم قيد    149649   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-11 

برقم ايداع   16932 تم التأشير فى تاريخ 11-06-2020  بــ :  ومهامة  كالتي  وفاء ما  على  الشركة  من 

ديون بيع مال الشركة منقول  أو  عقارا بالمزاد  العلني أو بأى  طريقة معينة  أخرى مالم ينص فى وثيقة تعيين 

المصفى  على إجراء  البيع  بطريقه  معينة  تمثيل  الشركة  أمام  القضاء  وقبول  الصلح  والتحكيم

Page 1252 of 1616 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

2769 - المندوه احمد فؤاد عبد اللطيف السعدني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17499   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-01-2006 برقم ايداع   777 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  التجديد لعضاء مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات قادمة من تاريخ التاشير بالسجل التجارى بنفس التشكيل والختصاصات السابقة

2770 - احمد المندوه احمد فؤاد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17499   وتم ايداعه بتاريخ    

22-01-2006 برقم ايداع   777 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2020  بــ :  

2771 - ايه  عاطف ابو سريع  همام  مدير   المقيد برقم قيد    149764   وتم ايداعه بتاريخ    2020-06-16 

برقم ايداع   17371 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2020  بــ :  

2772 - حسام الدين محمد على فرواتى  مدير   المقيد برقم قيد    149764   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2020 برقم ايداع   17371 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2020  بــ :  

2773 - محمد يحيي محمد زاهر محوك  مدير   المقيد برقم قيد    149764   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2020 برقم ايداع   17371 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2020  بــ :  

2774 - احمد عمر حسام الدين فرواتى  مدير   المقيد برقم قيد    149764   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2020 برقم ايداع   17371 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده -يكون للمديرين السيد / احمد عمر حسام الدين فرواتي مديرا بالشركه والسيد / حسام الدين محمد علي 

فرواتي مديرا بالشركه والسيد / محمد يحيي محمد زاهر محوك مديرا بالشركه والسيده / ايه عاطف ابو سريع 

مديرا بالشركه  منفردين او مجتمعين , كافة السلطات المقررة لدارة الشركه والتعامل باسمها , وذلك فيما عدا 

مااحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذيه ويمثل المديرون الشركه امام 

القضاء والغيرويكون المديرون مسئولين عن ادارتها امام مؤسسها , وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميةوغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

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

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علىالشيكات 

والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والرضي والسيارات والمنقولت ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.

2775 - رامى رمضان عبدالستار عسكر  مصفى   المقيد برقم قيد    104086   وتم ايداعه بتاريخ    

30-03-2017 برقم ايداع   11979 تم التأشير فى تاريخ 17-06-2020  بــ :  ويقوم بجميع العمال التي 

بيع مال الشركة منقول اوعقارا  وفاء ما على الشركة من ديون   2- تقتضيها التصفية وعلى الخصوص.  1-

تمثيل  بالمزاد العلني او باي طريقة اخري مالم ينص على وثيقة تعين المصفي اجراء البيع بطريقة معينة .  3-

الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم   وله الحق في اتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتصفية الشركة مع 

الجهات الرسمية وسداد ما عليها من التزامات امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والدائنين .
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  HUSAINY FAKHRUDDIN MULLA FAKHRUDDIN 2776 - حسينى فخرالدين مل فخرالدين

مدير   المقيد برقم قيد    150057   وتم ايداعه بتاريخ    22-06-2020 برقم ايداع   18249 تم التأشير فى 

تاريخ 22-06-2020  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 صراحه عقد الشركه او القانون او 

HUSAINY  لئحته التنفيذية للجمعية العامه .   وللمديرين الثلثة هم   حسينى فخر الدين مل فخر الدين

MOHAMMED   والسيد / محمد حسين فخر الدين    FAKHRUDDIN MULLA FAKHRUDDIN

HUSAIN FAKHRUDDIN     و السيد / اصغر فخر الدين  ASGAR FAKHRUDDIN  مجتمعين او 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع 

العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و بيع أصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و 

السيارات و المنقولت كل ذلك باسم الشركه و ضمن اغراضها و لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركه و لصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و 

تحويل وبيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه وابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع وفتح وغلق 

حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات وخطابات 

الضمان و كافه صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر .   وللسيد شبير نذير SHABBIR NAZIR  الحق في التعامل باسم الشركه و ضمن اغراضها امام جميع 

الحهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و له الحق في 

تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركه ولصالحها

2777 - علء الدين غانم محمد على  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    199890   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2020 برقم ايداع   25039 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع2- 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين   ولهما مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها امام 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 راس المال وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما الحق في التوقيع علي عقود حوالة الدين ولهما الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم 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 ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر

2778 - طارق جودت منصور يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150200   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2020 برقم ايداع   18776 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2020  بــ :  

2779 - محمد الحسينى محمد السيد الحديدى  مدير   المقيد برقم قيد    150528   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2020 برقم ايداع   19696 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جيمع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

حسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة 

ومملكاتها العقارية والراضي والسيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات في داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وله 

كذلك التوقيع على عقود الندماج وعقود المعاوضه وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر
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2780 - مصطفي محمود فتحي محمود  مدير   المقيد برقم قيد    150642   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2020 برقم ايداع   20002 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمده 

غير محدده

2781 - سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    150727   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-07-2020 برقم ايداع   20240 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2020  بــ :  

2782 - عمر سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل

ابوزيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150727   وتم ايداعه بتاريخ    08-07-2020 برقم ايداع   

20240 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2020  بــ :  

2783 - هبه عزالدين محمد حافظ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150727   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2020 برقم ايداع   20240 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2020  بــ :  استقالة

2784 - محمد كمال مصطفى رخا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150727   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2020 برقم ايداع   20240 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2020  بــ :  - يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ؛ 

ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركه 

منفردين أو مجتمعين وللسيد/ عمر سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل ابوزيد )نائب رئيس مجلس الدارة وللسيده / 

منة ا سيف النصر عبد الحفيظ اسماعيل ابوزيد )عضو مجلس الداره ( منفردين او مجتمعيين حق التعامل باسم 

الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه 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 وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع 

البنوك ومع المصارف وكل ذلك بأسم الشركه وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء 

لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى 

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 الشركه بالنقد او 

بالجل ولهما منفردين او مجتمعيين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر .

2785 - منه ا سيف النصر عبدالحفيظ اسماعيل ابو زيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150727   

وتم ايداعه بتاريخ    08-07-2020 برقم ايداع   20240 تم التأشير فى تاريخ 08-07-2020  بــ :  

2786 - مجاهد محمد على بغدادى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150851   وتم ايداعه بتاريخ    

12-07-2020 برقم ايداع   20533 تم التأشير فى تاريخ 12-07-2020  بــ :  
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2787 - نوال محمد احمد عجبه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    150976   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2020 برقم ايداع   20922 تم التأشير فى تاريخ 13-07-2020  بــ :  تفويض السيده / نوال محمد 

احمد عجبه رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة امام القضاء - وتفويض السيده / نوال محمد احمد عجبه رئيس 

مجلس الدارة و السيد / حازم طه محمد عباده عضو منتدب والسيد / عبد الرحمن طه محمد محمد عباده عضو 

منتدب مجتمعون او منفردون – حق التوقيع والسحب والفراج عن راس المال والتوقيع على عقود القتراض 

والرهن لصالح النفس او الغير وان يكون لهم حق توكيل البنوك او الغير فى كل او بعض ما ذكر كما لهم الحق فى 

التوقيع باسم الشركة ونيابه عنها على عقود التعديل والدمج والتخارج وكافه العقود التى تبرمها مع الغير والتوقيع 

على معاملت الشركة وتعهداتها والحق فى تعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وحق التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الهيئات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل والتوقيع عنها فى كل ما يتعلق بمعاملتها الماليه والمصرفيه والقتراض والرهن 

والتوقيع على عقود التسهيلت المصرفيه والئتمانيه والسحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

واصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح كافه انواع الحسابات والعتمادات وكافه التعاملت البنكيه الخرى باسم 

الشركه ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمخازن باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى بيع الصول بكافه انواعهاوقبض الثمن 

ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملتها بالنقد او بالجل والتوقيع نيابه عن الشركه امام الشهر العقارى والغرفه التجاريه والسجل التجاري 

ووزارة الستثمار وهيئه سوق المال وهيئة اتحاد الصناعات وهيئة التشيد والبناء والهيئة العامه للرقابه على 

الصادرات والواردات والهيئة العامه للرقابة المالية وكافه الوزارات والهيئات العامه والدارات والمصالح والجهات 

والقطاعات ولو لم تذكر صراحه بهذا التفويض وبغير اذن سابق فى كل ما سبق وتمثيل الشركة والتوقيع عنها امام 

الكهرباء والغاز والتليفونات والمحافظات والحياء والتراخيص والتأمينات الجتماعية وتأمينات المقاولت وجميع 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه واصدار شهادات الخبره ولهم الحق فى التوكيل او التفويض للغير فى كل او 

بعض ما ذكر

2788 - منه ا مجدي مصطفى محمد

 مصطفى  مصفى   المقيد برقم قيد    151015   وتم ايداعه بتاريخ    14-07-2020 برقم ايداع   20981 تم 

التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  تحديد مهام المصفي و هي   وفاء ما علي الشركه من ديون و التزمات   

بيع محتويات الشركه من الصول العينيه  تمثيل الشركه امام القضاء و الجهات المعنيه و قبول الصلح و التحكيم

2789 - محمود  عيد  كامل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    151070   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   21216 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2020  بــ :  تعديل صفتة من شريك موصي 

الي شريك متضامن - يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين  المتضامنان  ولهما 

منفردان او مجتمعان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام و القطاع الخاص علي ان يكون التعامل للشريك المتضامن محمود عيد كامل محمد منفردا  مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغرضها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والتاجير للنفس والغير لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والثابت والمنقول  باسم الشركة ولمصلحتها وتوكيل الغير فى كل ذلك 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة  وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارة وابرام كافة العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل اوبعض ما ذكر.

2790 - اسماء عيد كامل محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    151070   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   21216 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2020  بــ :  خروج

2791 - وليد حسن عبد الفتاح إبراهيم باز  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    151070   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   21216 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2020  بــ :  

2792 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    151070   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   21216 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2020  بــ :  
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2793 - ياسر احمد سالم صالح عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151105   وتم ايداعه بتاريخ    

15-07-2020 برقم ايداع   21401 تم التأشير فى تاريخ 15-07-2020  بــ :  استقالة

2794 - كريم سيد سلمه زكى عرفه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    151191   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2020 برقم ايداع   21633 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2020  بــ :  

2795 - ايهاب عبد الرحمن سيد احمد رماح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259591   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-11-1989 برقم ايداع   14174 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  ممثل عن شركة 

لروك للستثمارالسياحي

2796 - رضا حسين عيد احمـــد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259591   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1989 برقم ايداع   14174 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  ممثلعن شركة لروك 

للستثمار السياحي

2797 - ايهاب شكرى رياض داوود سليمان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    259591   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1989 برقم ايداع   14174 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  

2798 - أحمد محمد رفعت محمد أبو النصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259591   وتم ايداعه 

بتاريخ    12-11-1989 برقم ايداع   14174 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  ممثل عن شركة 

لروك للستثمار السياحي - يكون للسيد / احمد محمد رفعت محمد ابو النصر رئيس مجلس الدارة  ممثل عن 

شركة لروك لستثمار السياحي منفردا تمثيل الشركة امام الدارة العامة للمرور ونيابات المرور  وهيئة عمليات 

القوات المسلحه وجميع الجهات الحكوميه والمنيه  وتمثيل الشركة امام القضاء والهيئة العامة للتامينات الجتماعيه  

ويكون للسيد  / ايهاب شكري رياض داوود سليمان  العضو المنتدب  منفردا  الحق في تمثيل الشركة امام كافة 

الجهات الحكومية والغير الحكومية  ووزارة السياحة والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والتوقيع علي 

الشيكات والسحب من البنوك وكافة العمال المصرفية  وفتح الحسابات بالبنوك وتوكيل البنوك والتوقيع علي عقود 

القتراض والرهن للنفس او للغير وكفاله الغير وبيع الصول الثابتة وفتح العتمادات البنكية و التوقيع علي عقود 

بيع او شراء السيارات بكافه انواعها  والهيئة العامة للتنميه السياحية وله الحق في توكيل  البنوك او الغير او 

تفويض في كل او بعض ما ذكر .  وان يكون المدير العام للمثبت علي رخصه السياحة مسئول مسئولية كاملة عن 

الفندق و عن كافة اعمال التشغيل و الدارة اليومية و تنظيم سير العمل اليومي المعلق بتشغيل مشروع الشركة و 

الشراف علية و فقا للقوانين المطبقه و ذلك أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و علي سبيل المثال 

وزارة السياحة و هيئه التنمية السياحية و هيئه التامينات الجتماعية ومكتب الصحة ومكتب العمل وجهاز شئون 

البيئة وحماية الشواطئ ومحافظه البحر الحمر و شركة الكهرباء و شركة المياه و الدفاع المدني و الحريق و 

التوقيع علي عقود العمل و ان يكون المدير المالي للفندق  مسئول مسئوليه كامله عن كافة التصرفات و المعاملت 

المالية الخاصه بالفندق و تحت مسئوليته و امام مصلحة الضرائب بكافة انواعها  و ان يكون مدير شئون العاملين 

مسئول مسئولية مدنية و جنائية كامه عن العمالة و عقود العمل المحرره بمعرفته امام كافة الجهات الرسميه و 

الغير رسميه علي سبيل المثال امام مكاتب العمل  وكذلك استثمارة 1 واستمثارة 6 وتجديد عقود العمل و التأمينات 

الجتماعيه و مكاتب الصحة والمحاكم وخلفة و أن يكون مدير الداره الهندسية مسئول مسئولية كاملة عن كافه 

العمال المتعلقه بالصيانه و المباني و اللت و المعدات و التجديدات و البناء و النشاءات و كافة العمال تندرج 

تحت الداره الهندسية والمن الصناعي

2799 - محمد احمد عامر عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259591   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1989 برقم ايداع   14174 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  ممثل عن شركة لروك 

للستثمار السياحي0

2800 - ايمان مصطفى محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    259591   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1989 برقم ايداع   14174 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  استقاله
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2801 - محمد شيخون امام حسانين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151459   وتم ايداعه بتاريخ    

22-07-2020 برقم ايداع   22625 تم التأشير فى تاريخ 22-07-2020  بــ :  تحديد اختصاصات رئيس 

مجلس الداره والعضو المنتدب ومن له حق التوقيع : يمثل رئيس مجلس الداره الستاذ / محمد شيخون امام 

حسانين والعضو المنتدب الستاذ / احمد جميل اسماعيل عبد الدايم ) مجتمعين او منفردين ( الشركه لدى جميع 

البنوك والمصارف بجمهورية مصر العربيه وعن كافة المعاملت والمكاتبات الخاصة بالشركة بما فيها القتراض 

والرهن وحق كفالة الغير والشراء وللغير الثابت والمنقول وفي شراء التوبيسات والسيارات بكافة انواعها 

وموديلتها وفي التوقيع على كافة العقود وعقود التعديل واستلم الثمن ونقل الملكيه والتوقيع امام الشهر العقاري 

وكذلك التعامل مع الدارة العامة للمرور والمرور المركزي وجميع ادارات ووحدات المرور وفي الترخيص 

وتجديد جميع التوبيسات والسيارات وفي استخراج شهادات البيانات للمرور والشهر العقاري والضرائب وتقديمها 

الي كافة الجهات واستخراج المخالفات  والتوقيع امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه واتخاذ كافة 

الجراءات القانونية لذلك ) مجتمعين او منفردين ( ولهم الحق في توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

2802 - محمد نصر الدين محمود نصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151560   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2020 برقم ايداع   22923 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  ممثل شركة أبو سومة للتنمية 

السياحية . بدل  من السيد / وائل محمد حامد أبو علم بذات الصلحيات .

2803 - محمد محمود حلمى ابراهيم شحاته  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151560   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-07-2020 برقم ايداع   22923 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2020  بــ :  - ممثل شركة أبو 

سومة للتنمية السياحية - بدل  من السيد / محمد نصر الدين محمود نصر بذات الصلحيات

2804 - محمد نصر الدين محمود نصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151631   وتم ايداعه بتاريخ    

28-07-2020 برقم ايداع   23167 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  ممثل عن شركة ابو سومة 

للتنمية السياحية بدل من السيد/ وائل محمد حامد ابوعلم بذات الصلحيات

2805 - اشرف حسين بهي الدين السيد السيسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    151631   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-07-2020 برقم ايداع   23167 تم التأشير فى تاريخ 28-07-2020  بــ :  ممثل عن شركة ابو 

سومة للتنمية السياحية بدل من السيد / محمد نصر الدين محمود نصر بذات الصلحيات

2806 - كريم رمضان عبدالرحيم ابوغاليه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    151771   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2020 برقم ايداع   23756 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن كريم رمضان عبد الرحيم ابو غاليه وله منفردالحق  فى 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاءوكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق حسابات  والتوقيع علي الشيكات  واستصدار خطابات و شهادات الضمان  وله حق التعاقد مع 

النفس او الغير ولة حق القتراض وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن بكافة انواعة مع النفس او 

الغير لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت وكل ذالك باسم الشركة 

وضــــــــــــــمن اغراضها 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 التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض  الغير  في كل 

اوبعض ما ذكر

2807 - ايمن ابو زيد محمد دياب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    151771   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2020 برقم ايداع   23756 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2020  بــ :  

2808 - فادى ثروت جرجس جندى  مدير   المقيد برقم قيد    149169   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-13 

برقم ايداع   14859 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  أستقاله

2809 - نورا فنيار عبد الملك ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    149169   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2020 برقم ايداع   14859 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  
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2810 - ياسر مراد عبد القادر عبد الباقى  مدير   المقيد برقم قيد    149169   وتم ايداعه بتاريخ    

13-05-2020 برقم ايداع   14859 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  وللمديرين مجتمعين أو 

منفردين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم 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 او 

بالجل وللسيدة/ نورا فنيار عبد الملك ميخائيل منفردة حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك  بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لها 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت . ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

2811 - كريم احمد عوف محمد بحيرى

 حجازى  مدير   المقيد برقم قيد    151976   وتم ايداعه بتاريخ    09-08-2020 برقم ايداع   24389 تم 

التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  أستقاله

2812 - رضا الحسينى حسين بحيرى  مدير   المقيد برقم قيد    151976   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2020 برقم ايداع   24389 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . و للمديرة السيدة / رضا الحسيني حسين بحيري منفردة 

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 و المصارف من سحب و ايداع و 

فتح الحسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس 

المال و الحق في التوقيع علي عقود القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة  ولصالحها و كذلك  لها حق 

التوقيع علي عقود  الشراء و البيع  والرهن لصول  الشركة و ممتلكاتها العقارية  والراضي والسيارات 

والمنقولت لها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها لها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعلملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ماذكر

2813 - سامح محمد متولى زيدان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    152137   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2020 برقم ايداع   25053 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2020  بــ :  

2814 - محمد علي السيد علي عبدالحق  مدير فرع   المقيد برقم قيد    152245   وتم ايداعه بتاريخ    

13-08-2020 برقم ايداع   25503 تم التأشير فى تاريخ 13-08-2020  بــ :  

2815 - جيرماى تيكلى  مدير   المقيد برقم قيد    152322   وتم ايداعه بتاريخ    16-08-2020 برقم ايداع   

25752 تم التأشير فى تاريخ 16-08-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محدده - يمثل مدير الشركة 

فى علقتها مع الغير و له منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة او القانون او اللئحة التنفيذية للجمعية العامة وللمدير الحق منفردا فى التعامل باسم الشركة 

و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال الخاص بكافة 

اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق الحسابات و الفراج عن 

راس المال و القتراض و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و 

المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق فى اجراء كافة العقود و تعيين و عزل مستخدمى 

و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة 

السندات الذنية التجارية و ابرام كافة العقود و المشاركات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل و له حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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2816 - محسن حامد محمد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    93014   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-18 

برقم ايداع   1340111 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2020  بــ :  بدل من السيد/ احمد محمود ابوالفضل 

عبدالنعيم

2817 - عاطف سمير حسن حسين  مدير   المقيد برقم قيد    152417   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-18 

برقم ايداع   26117 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2020  بــ :  استقالة

2818 - محمد محمود عطا درويش جابر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    152555   وتم ايداعه بتاريخ    

19-08-2020 برقم ايداع   26589 تم التأشير فى تاريخ 19-08-2020  بــ :  

2819 - ناجي بسيم ناجي محمد الخولي  مدير   المقيد برقم قيد    152620   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   26760 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  

2820 - مصطفى اسماعيل محمد معتمد  مدير   المقيد برقم قيد    152620   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2020 برقم ايداع   26760 تم التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

2821 - حسام الدين هشام محمد عبدالوهاب

مرزوق  مدير   المقيد برقم قيد    152620   وتم ايداعه بتاريخ    23-08-2020 برقم ايداع   26760 تم 

التأشير فى تاريخ 23-08-2020  بــ :  

2822 - محمد متولى محمد المين  مدير   المقيد برقم قيد    152829   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-26 

برقم ايداع   27539 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغيرو للمديرين مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديرين 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 وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكذلك لهما حق بيع أصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 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

2823 - اسامه صفوت عبد الحميد غيث  مدير   المقيد برقم قيد    152829   وتم ايداعه بتاريخ    

26-08-2020 برقم ايداع   27539 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  

2824 - حسام محمد محمد الشتيحى  مدير   المقيد برقم قيد    152829   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-26 

برقم ايداع   27539 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  استقالة

2825 - محمد حسن حسن سعده  مدير   المقيد برقم قيد    152829   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-26 

برقم ايداع   27539 تم التأشير فى تاريخ 26-08-2020  بــ :  استقالة
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2826 - محمد حسين عاشور محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    152920   وتم ايداعه بتاريخ    

27-08-2020 برقم ايداع   27879 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2020  بــ :  - ممثل عن شركة الجيزة باور 

للصناعة ش.م.م - للسيد / محمد محمود إبراهيم محمد - عضو مجلس الدارة الحق فى التوقيع منفردا  على كافة 

العقود والمشارطات والتفاقيات بإسم الشركة وضمن أغراضها وفى التعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والشخاص بكافة أشكالهم فى داخل مصر وخارجها والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص على 

كل ما يخص التعاقدات المرتبطة بنشاط الشركة بالنقد أو بالجل , وله الحق فى التوقيع عن الشركة على عقود 

اليجار وعقود الشراء البتدائية والنهائية أمام الشهر العقارى سواء أصول عقارية أو منقولت أو معدات أو 

أللت أو ماكينات وإنهاء كافة إجراءات الشراء أمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق , وله   الحق فى تسجيل 

العلمات التجارية بإسم الشركة , وله الحق فى التوقيع على عقود الضمانات والرهن والتوكيل بالرهن وله حق 

القتراض وكفالة الغير لصول وممتلكات الشركة نيابة عن الشركة , وله الحق فى تعيين وعزل وكلء 

ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم , والحق فى فتح وغلق الحسابات مع شركات السمسرة فى الوراق المالية 

وشركات الحفظ المركزى وفى شراء وبيع السهم والسندات وإذون الخزانة وله الحق فى تأسيس الشركات بكافة 

أنواعها , وله أن يوكل أو يفوض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . وله الحق فى فتح وقفل الحسابات والسحب 

واليداع لدى البنوك والمصارف بدون حد أقصى للمبالغ والتوقيع على كافة المعاملت البنكية والتحويلت البنكية 

والتوقيع على الشيكات والقتراض بإسم الشركة ولصالحها وإبرام عقود التسهيلت والقروض البنكية وإصدار 

خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية بكافة أنواعها بدون حد أقصى - وله الحق فى تفويض الغير فى 

كل أو بعض ماذكر .

2827 - جورج ادولف شاكر جندى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    153098   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2020 برقم ايداع   28447 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  خروج

2828 - مصطفى على محمد محمد موينه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    153098   وتم ايداعه بتاريخ    

01-09-2020 برقم ايداع   28447 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤولية - إمام جميع الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين  ولهم منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها إمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة  السندات الغنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات 

والصفحات التى تتعلق بمعاملة الشركة بالنقد او بتلجل  وكذلك لهم منفردين او مجتمعين حق التعامل مع جميع 

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

الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وفيما يخص التوقيع على عقود القتراض والمهن والبيع لحول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات فيكون بعد موافقة جماعة الشركاء  كتابة ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل آو بعض ما ذكر

2829 - عمرو محمد عبد الخالق محمد احمد  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    153257   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2020 برقم ايداع   28947 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  ممثل  عن جمعية أمان التعاونية 

الستهلكية

2830 - محمد سليمان زكي سليمان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153257   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2020 برقم ايداع   28947 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  ممثل  عن جمعية أمان التعاونية 

الستهلكية

2831 - الفريد ريمون الفريد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153257   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2020 برقم ايداع   28947 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  ممثل عن شركة سيزر 

للستيراد والتصدير ) ش.م.م (

2832 - احمد حمدي محمد علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153257   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2020 برقم ايداع   28947 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  - ممثل عن جمعية امان 

التعاونية الستهلكية

Page 1261 of 1616 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

2833 - اشرف سيد محمد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153257   وتم ايداعه بتاريخ    

03-09-2020 برقم ايداع   28947 تم التأشير فى تاريخ 03-09-2020  بــ :  ممثل عن جمعية امان التعاونية 

الستهلكية - أعادة تشكيل مجلس الدارة - تحديد صلحيات وسلطات مجلس الدارة لتكون على النحو التالي  - 

يمثل الرئيس التنفيذي الشركة امام القضاء وكذلك له حق الصلح والقرار والنكار والبراء وطلب تحليف اليمين 

الحاسمة في الدعاوي القضائية المقامة من أو ضد الشركة وتوكيل السادة المحامين في الدعاوي القضائية المقامة 

من أو ضد الشركة أمام كافة المحاكم بدرجاتها وأنواعها المختلفة والتعامل مع أقسام ومراكز الشرطة والنيابات 

المختصة ومراكز وجهات التحكيم المحلية والدولية  - للرئيس التنفيذي مجتمعا مع عضو مجلس الدارة السيد / 

الفريد ريمون الفريد فوزي او نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعا عضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد 

فوزي – 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 أومجتمعين - للرئيس التنفيذي مجتمعا مع عضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون 

الفريد فوزي او نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعا عضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي –  

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

والتعامل مع إدارة التراخيص بكافة وحدات المرور والتعامل مع شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى 

وشركات تداول الوراق المالية وبورصة الوراق المالية والتوقيع علي عقود إيداع الوراق المالية ولهما حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق - للرئيس التنفيذي مجتمعا مع عضو مجلس الدارة السيد / الفريد 

ريمون الفريد فوزي او نائب رئيس مجلس الدارة مجتمعا عضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي 

–  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وفتح 

العتمادات المستندية لدي البنوك والمؤسسات المالية والفراج عن رأس المال وإستصدار خطابات الضمان وحق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل بإسم الشركة ولصالحها والتوقيع علي عقود تداول 

الوراق المالية أمام شركات تداول الوراق المالية وبورصة الوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وبيع 

وشراء السيارات والتوقيع علي عقود بيعها أمام الشهرالعقاري وحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر - للرئيس التنفيذي مجتمعا مع عضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي او نائب رئيس مجلس 

الدارة مجتمعا عضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية 

للشركة حق تأسيس الشركات والتصرف فيها بالبيع والستحواذات وإتفاقات التشارك والستدانة والحصول علي 

التسهيلت الئتمانية من البنوك وتجديدها والتوقيع علي التعهدات والسندات الذنية المرتبطة بها والتوقيع علي 

عقود الوكالة الخاصة بالبنوك وحق القتراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع علي عقود البيع والكفالة والرهن 

لصول الشركة الثابتة والمنقولة والتأجير التمويلي سواء للعقار أو المنقول والتوقيع علي العقود اللزمة في هذا 

الشأن أمام البنوك والمؤسسات المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبيع وشراء السهم والتوقيع علي أوامر 

البيع والشراء وقبض أو دفع الثمن وإعطاء المخالصات كل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وتوكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ماذكر . مع تفويض السيد / احمد حمدي محمد علي – عضو مجلس الدارة في التوقيع على كافة 

العقود المبرمة مع الغير . ومع تفويض ومنح صلحيات الصرف وتحويل وتسديد والتوقيع على الشيكات 

والمعاملت البنكيه على النحو التالي - للسيد / محمد سليمان زكي سليمان – والسيد / مايكل موسى فرج حنس - 

مجتمعين - الحق في التصرف بحد اقصى مبلغ 1000000 جنيه ) فقط مليون جنيه  مصري ل غير ( للسيد / 

لبيب مراد لبيب رزيق – والسيد / مايكل موسى فرج حنس - مجتمعين - الحق في التصرف وذلك في المبالغ التي 

تزيد عن 1000000 ) فقط مليون جنيه (

2834 - محمد حسن توفيق التلوانى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    153420   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2020 برقم ايداع   29825 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2020  بــ :  

2835 - مروه  مسعود  عبد العزيز  مسعود  طراطيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19765   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-07-2006 برقم ايداع   11120 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  

2836 - احمد شريف عبد الظاهر سليمان محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    19765   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2006 برقم ايداع   11120 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  استقالة
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2837 - محمد صابر محمد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19765   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2006 برقم ايداع   11120 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  اعاده تشكيبل مجلس الدارة -  

تحديد اختصاصات مجلس الداره كالتالى :- لرئيس مجلس الداره السيد / محمد صابر محمد احمد ولنائب رئيس 

مجلس اداره السيد/ محمد المغاورى حسن محمد شوشه )مجتمعين او منفردين (  الحق فى التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه  والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وعلى الخص وزارة السياحه والتأمينات الجتماعيه والضرائب العامه والضرائب على المبيعات  

وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع  والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وحق الفراج عن 

رأس المال  واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على عقود الشراء  وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  

و لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه  ولهم حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض اما فيما يخص 

التوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت فل يكون 

ال بجمعيه عامه غير عاديه

2838 - محمد المغاورى حسن محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    19765   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2006 برقم ايداع   11120 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  

2839 - مصطفى على محمود سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19765   وتم ايداعه بتاريخ    

26-07-2006 برقم ايداع   11120 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  

2840 - سيد عبد  المنعم  سيد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    20323   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2006 برقم ايداع   13779 تم التأشير فى تاريخ 09-09-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / سيد عبدالمنعم سيد محمد ) منفردا( الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتمثيل الشركة أمام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق  في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافـة السندات 

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

الحق في التعامل مع السجل التجاري وفي انشاء وتأسيس وتعديل الشركات داخل جمهورية مصر العربية والفسخ 

والتخارج والتوقيع على العقود وله  حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات باسم الشركة       وضمن 

اغراضها وله حق التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة وضمن أغراضها , كما أن للسيد / سيد عبدالمنعم سيد 

محمد ) منفردا ( حق التوقيع على عقود البيع والرهن و القتراض لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

باسم الشركة ولمصلحتها وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

2841 - سيبستيان فرانسوا ريمون جيمو  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    153787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2020 برقم ايداع   30774 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل لشركة بى بى بى بلكو 

ايجيبت للستثمار الصناعى ش.م.م

2842 - هادي جان ناصيف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2020 برقم ايداع   30774 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل  لشركة بى بى بى بلكو 

ايجيبت للستثمار الصناعى ش.م.م.

2843 - محمد عبد السلم زيادة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2020 برقم ايداع   30774 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل الشركة سان جوبان فيبير 

مصر لمواد البناء ش.م.م

2844 - رافي شورجيان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2020 برقم ايداع   30774 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن شركة بى بى بى 

بلكو ايجيبت للستثمار الصناعى ش.م.م - استقالة
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2845 - احمد عالى وفيق رضا عبد البارى رضا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153787   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30774 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل لشركة بي بي 

بي بلكو ايجيبت للستثمار الصناعي )ش.م.م( - تجديد مدة المجلس الحالى لمدة ثلث سنوات تبدأ إعتبارا من 

تاريخ  المحضر - علي أن يكون للسيد/ أحمد عالي وفيق رضا, لممارسة منصبه كرئيس الدارة للشركة, السلطات 

و الصلحيات التالية:  له كامل الصلحيات للدارة وتمثيل الشركة والتعامل باسمها وله منفردا  الحق في فتح وغلق 

حسابات بنكية باسم الشركة لدي البنوك والتعامل عليها بكافة التصرفات بما في ذلك السحب واليداع والتحويلت 

المصرفية وفتح العتمادات المستندية وإصدار خطابات الضمان والشيكات وتظهيرها والفراج عن رأس مال 

الشركة والتعامل مع كافة البنوك والمؤسسات المالية, وله منفردا  حق القتراض والتسهيلت الئتمانية والرهن 

بكافة انواعه سواء بالعملت المحلية أو الجنبية والتوقيع علي عقود القروض والتسهيلت البنكية والتسهيلت 

الئتمانية وعقود الرهون نيابة عن الشركة.   وله الحق في ابرام و تنفيذ جميع انواع العقود العامة و الخاصة و 

عقود اتفاق وعقود تتضمن شرط التحكيم و اجراء اي تعديلت عليها والمناقصات والمزايدات والتفاقيات باسم 

ولصالح الشركة وبيع وشراء و توثيق و تسجيل العقارات و السهم و الحصص والصول والمنقولت والسيارات 

والتوقيع علي عقود البيع أو الشراء نيابة عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ومصلحة الشهر 

العقاري ومكاتبها ومأموريتها, وفي استخراج التراخيص وتجديدها والتعامل امام إدارات ووحدات المرور ونيابات 

المرور.   وله الحق في التوقيع علي عقود تاسيس الشركات او الشتراك بها و ادخال اي تعديل عليها و التوقيع 

على عقود التعديل نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية,   وله الحق منفردا  

في تعيين الموظفين وفصلهم وتحديد رواتبهم ومكافاتهم والتوقيع علي عقود العمل وشراء وبيع وايجار أصول 

الشركة الثابتة والمنقولة بكافة أنواعها,   وله حق تمثيل الشركة امام جميع المحاكم واتخاذ جميع اجراءات التقاضي 

و الصلح و امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر مكاتب الشهر 

العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمن الصناعي 

والطفاء ووزارة البيئه وهيئاتها المختلفة والهيئة العامة للرقابة المالية وديوان عام المحافظات والهيئات والدارات 

ومكاتب العمل ومكاتب التامينات الجتماعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهزة التابعة له ومصلحة 

الضرائب والضرائب علي القيمة المضافة ومصلحة ومكاتب السجل التجاري و تسجيل العلمات التجارية والغرفة 

التجارية  ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والوزارات والجهات السيادية والجهزة التنفيذية التابعة للدولة 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة 

الجمارك المصرية وكافة الجهزه التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية.   وله الحق منفردا  في تقديم الطلبات 

والستمارات - أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وجميع الجهات المذكورة - والتوقيع عليها وتقديم جميع 

الوراق واستلمها بما في ذلك حق سحب استمارات التأمينات الجتماعية والتوقيع عليها نيابة عن الشركة و فتح 

وغلق ملف التأمينات الجتماعية بأسم وبالنيابة عن الشركة.   وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر. - على أن يكون للسيد/ سيبستيان فرانسوا ريمون جيمو , لممارسة منصبه كعضو منتدب للشركة, 

السلطات والصلحيات التالية:   له كامل الصلحيات للدارة اليومية في حدود السلطات الممنوحة من الجمعية 

العامة او من مجلس الدارة. و له الحق في ابرام و تنفيذ جميع انواع العقود العامة و الخاصة و عقود اتفاق وعقود 

تتضمن شرط التحكيم و اجراء اي تعديلت عليها.   و لــــه حــــق تاسيس الشركات و التوقيع على عقـــــود 

التاسيس و عقود التعديل الخاصة بها امام الشهر العقاري و اي جهات اخري و إصدار التراخيص الخاصة 

بالشركة وتمثيل الشركة و التوقيع نيابة عنها امام مصلحة الشهر العقاري, ومصلحة الضرائب والهيئة العامة 

للرقابة المالية و الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية, وكافة المكاتب 

والفروع المختلفة ومكاتب البريد. وله الحق في التسجيل في سجل الوكلء التجاريين, وسجل المصدرين وسجل 

الموردين ومصلحة الجمارك المصرية, ومصلحة الجوازات وكافة الجهات الحكومية و الغير حكومية و امام جميع 

المحاكم واجراءات التقاضي و الصلح.  ولــــه حق اداء و تنفيذ جميع الصفقات التي تدخل ضمن غرض الشركة 

المسموح بها وفقا للسياسات التي يقرها مجلس الدارة و له الحق في تمثيل الشركة امام القضاء و المؤسسات 

الحكومية و غير الحكومية و/أو الغير و له حق التوقيع نيابة عن الشركة في حدود السلطات الممنوحة من مجلس 

الدارة و له حق توقيع اتفاقيات الرهن المتعلقة بالصول المادية و الغير مادية للشركة في حدود واحد مليون يورو 

عن كل سنة مالية ان لم تكن واردة بالميزانية و اي مبلغ يتعدى هذا الحد منصوصا عليه بالميزانية.  و لــــــه حق 

تمثيل الشركة و التوقيـــــــع نيابة عنها امام البنوك و فتح و اغلق الحسابات البنكية, و ايداع و سحب الموال و 

استلم الشيكات و التوقيــــــــع على القروض و التسهيلت الئتمانيـــة و فـــــتح اعتمادات مصرفية و خطابات 
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ضمان و القتــــــراض في حدود خمســـــة مليين يـــورو عن الســـــــنة المالية الواحدة و اقتــــــــراض اي مبلغ 

يتعدى هذا الحد ان كان منصوص عليه بالميزانيــــــة و له حق التصرف فــــــي اصول الشركة المادية و غير 

المادية بما في ذلك العقارات و جميـــع انواع السيارات و المركبات التي تملكها الشركة في حدود مليــــــون يورو 

كقيمة دفترية عن كل سنة مالية و اي مبلغ يتعـــــــدى هذا الحــــد ان كان منصوصا عليه بالميزانية.  و له حق 

الموافقة على أي استثمارات جديدة في حدود واحد مليون يورو عن كل سنة مالية ان لم تكن واردة بالميزانية و اي 

مبلغ يتعدى هذا الحد منصوصا عليه بالميزانية. وله حق تفويض الغير في كل او بعض من سلطاته. تمثيل الشركة 

امام القضاء لرئيس مجلس الدارة فقط

2846 - جان فرانسوا روبرت بولرد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2020 برقم ايداع   30774 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن شركة بي بي بي 

بلكو إيجيبت للستثمار الصناعي ش.م.م -  بدل من السيد/ رافي شورجيان.

2847 - محمد عبد ا سعيد محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    153787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2020 برقم ايداع   30774 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  الشركة فى مدينة السادات - 

المنوفية

2848 - عبدا عبدالرازق محمد ابوطالب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    153787   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2020 برقم ايداع   30774 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  الشركة فى مدينة العامرية

2849 - مين كيو كواك  MYNKYU KWAK  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    153788   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن شركه ال 

il hae company هاي

2850 - سوك وون هوانج SUKWON HWANG  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  استقالة

2851 - هوى جونج جانج HEUI JONG JANG  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم 

ايداعه بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن 

ILHAE COMPANY شركه ال هاى

2852 - جيوبوك لى GYUBOK  LEE  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن شركه ال 

ILHAE COMPANY هاى

2853 - سانج هى اوم SANGHEE EOM  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن شركه ال 

ILHAE COMPANY   هاى

2854 - بون جيل كوو BON GILL KOO  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    153788   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2020 برقم ايداع   30791 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2020  بــ :  ممثل عن شركه ال 

ILHAE COMPANY هاى

2855 - احمد مجدى احمد القواس  مدير   المقيد برقم قيد    153861   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-14 

برقم ايداع   30974 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير 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 وغلق الحسابات والفراج عن رأس المال 

والقتراض والرهن واستصدار خطابات وشهادات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

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

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 .

2856 - ناهد عبدالفتاح محمد الشايب  مدير   المقيد برقم قيد    153930   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2020 برقم ايداع   31240 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2020  بــ :  قبول استقالة
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2857 - مجدي عبدالفتاح علي الحول  مدير   المقيد برقم قيد    153930   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2020 برقم ايداع   31240 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2020  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة - يمثل المدير السيد/ مجدي عبد الفتاح علي الحول الشركة في علقتها مع الغير و له منفردا في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و للمدير منفرد 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 و كذلك 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و الفراج عن رأس المال و القتراض و 

الرهن و بيع أصول الشركة و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء و 

البيع و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع 

المبالغ و توقيع و تحويل و بيع كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود المشارطات و الصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر.

2858 - محمود احمد سيف سيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    154096   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-17 

برقم ايداع   31834 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2020  بــ :  

2859 - جورج سليم انطونيوس  مدير   المقيد برقم قيد    154171   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-20 

برقم ايداع   32082 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2020  بــ :  يمثل المديرين الشركه فى علقتها مع الغير 

ولهم منفردين او مجتمعين 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 الثلثة منفردين او مجتمعين 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 ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وللمديرين السيد/ داني بطرس DANI BOUTROS  والسيد / جورج سليم انطونيوس منفردين او مجتمعين 

الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات والفراج عن راس المال والتوقيع 

على الشيكات وللمدير السيد/ داني بطرس DANI BOUTROS  منفردا الحق فى القتراض والرهن 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وللمديرين 

الثلثة منفردين او مجتمعين الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ضمن صلحياتهم المذكورة

2860 - ريمون عزت نصيف جيد  مدير   المقيد برقم قيد    154176   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-20 

برقم ايداع   32087 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2020  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقته مع الغير و له 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة و للمدير 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 وكذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و التوقيع على الشيكات و حق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك و حق التوقيع على عقود 

القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن 

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و العقارات و له حق في تعيين و عزل مستخدمي 

ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2861 - رجب قرنى محمد سيد  مدير   المقيد برقم قيد    147826   وتم ايداعه بتاريخ    02-03-2020 برقم 

ايداع   9986 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2020  بــ :  
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2862 - محمود نبيل محمد علي  مدير   المقيد برقم قيد    147826   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-02 

برقم ايداع   9986 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون السيد / رجب قرني محمد سيد والسيد / محمود نبيل محمد علي  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 . وللمديرين مجتمعين فقط الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها 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 علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق التوقيع علي 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 أو عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وكل ذلك باسم 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 أوبالجل ولهما حق 

توكيل أو  تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

2863 - اربيت جين ARPIT JAIN  مدير   المقيد برقم قيد    96496   وتم ايداعه بتاريخ    2016-08-24 

برقم ايداع   26411 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  استقالة

2864 - انيل شانديرانى ANIL CHANDIRANI  مدير   المقيد برقم قيد    96496   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2016 برقم ايداع   26411 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  استقالة

2865 - ديباك غنشيام بهيلواني   DEEPAK GHANSHYAM PAHILWANI  مدير   المقيد برقم قيد    

96496   وتم ايداعه بتاريخ    24-08-2016 برقم ايداع   26411 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2020  بــ :  

ويباشر المدير وظائفه لمده غير محدده - يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع 

السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه - وللسيد/ ديباك غنشيام بهيلواني DEEPAK PAHILWANI  الحق في التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات 

وحق الفراج عن رأس العمل واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صوره 

التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك لة حق التوقيع علي عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وبعد 

موافقه الجمعيه العامه وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكذلك التوقيع علي العقود والشتراك في المؤسسات الخري ول 

يكون التصرف ملزما للشركه ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفه التي يتعامل بها وبعد موافقه الجمعيه العامه وله 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر

2866 - سعيد صلح عقل عبدالنبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    116046   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2020 برقم ايداع   34424 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2020  بــ :  من الناحية الفنية والسياحية -

2867 - علء  مصطفى ابو بكر محمد  مدير   المقيد برقم قيد    154977   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2020 برقم ايداع   34877 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  بــ :  

2868 - ايجول  كولمسجاكيس اليل  بيكوفا  مدير   المقيد برقم قيد    154977   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2020 برقم ايداع   34877 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  بــ :  

Page 1267 of 1616 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

2869 - مريم العياشى الدراز  مدير   المقيد برقم قيد    154977   وتم ايداعه بتاريخ    05-10-2020 برقم 

ايداع   34877 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2020  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 بة صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة ولة الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جمبع 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 من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لة حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكانها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولة الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولة حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقبع وتحوبل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى 

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

2870 - محمد مدحت نمر السيد عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    155175   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   35435 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2020  بــ :  

2871 - نهير سعد محمد حسانين  مدير   المقيد برقم قيد    155175   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-07 

برقم ايداع   35435 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2020  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة  

- يمثل المديرون  الشركة في علقتها مع الغير ولهم 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 

وللمديرون منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات ضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف يكون  للمديرون مجتمعين أو متفردين 

أما بيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت كله ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وللمديرون الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

2872 - محمود خلف ا محمود عبدالله  مدير   المقيد برقم قيد    155195   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   35540 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2020  بــ :  

2873 - عبدالرحمن جمال محمود علم  مدير   المقيد برقم قيد    155195   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   35540 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده - 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 - وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على عقود 

القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن أغراضها 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 والتوقيع على عقود تأسيس الشركات والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل وفيما يخص التوقيع على عقود التعديل فيكون بعد موافقة الجمعية العامة للشركة ولهما 

حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2874 - السيد عبد الرحمن احمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    155195   وتم ايداعه بتاريخ    

07-10-2020 برقم ايداع   35540 تم التأشير فى تاريخ 07-10-2020  بــ :  
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2875 - احمد رافت احمد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    89746   وتم ايداعه بتاريخ    2016-01-14 

برقم ايداع   1398 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2020  بــ :  

2876 - احمد سمير رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123176   وتم ايداعه بتاريخ    

18-07-2018 برقم ايداع   30902 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  ممثل  عن شركة السادس من 

أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية )سوريل(   بدل من السيد / نبيل زهير صديق عماشه وذلك اعتبارا من 8 / 

2022 / 2

2877 - محمد على فرج باز  مدير   المقيد برقم قيد    155309   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2020 برقم 

ايداع   35939 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير وللمدير 

محمد على فرج باز منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة - وله الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله  الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديدكافة السندات الذنية والتجارية وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفاقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق القتراض والرهن 

والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف باسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها والتوقيع علي عقود اليجار باسم الشركة 

ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر - وللمدير محمد عصام الدين عبد الحميد  

تمثيل الشركة أمام القضاء بحسب النظام الساسي للشركه ويجوز تفويضه في أية صلحيات أخرى لدارة الشركة 

على أن ينص عليها بالنظام الساسي للشركه )عدا ما ورد صراحة من صلحيات يختص بها المدير محمد علي 

فرج باز منفردا( - كما له الحق في تقييم أعمال الموظفين و تكليف الموظفين بالعمال وإصدار الوامر لرؤساء 

القسام وعقد الجتماعات وإصدار الوامر حول كيفية تنفيذ العمال ونقل الموظفين بين القسام المختلفة وإجراء 

التحقيقات اللزمة مع الموظفين وتطبيق لئحة الجزاءات وتقييم أعمال الموظفين ويكون مسئول مسئولية قانونية 

كاملة عن الدارة الفعلية والتنفيذية - كما له الحق فى المراقبة والشراف علي كافة فروع الشركة  وكذلك له الحق 

فى التعامل مع المصالح الحكومية و غير الحكومية بما فيهم ) التأمينات الجتماعية ومكتب العمل و وزارة القوى 

العاملة  والحياء واقسام الشرطة  ..... الخ (

2878 - محمد عصام الدين عبد الحميد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    155309   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2020 برقم ايداع   35939 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  تنفيذى

2879 - محمد عبد المنعم احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    155309   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2020 برقم ايداع   35939 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  استقالة

2880 - رامي وجيه حسين منصور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    155344   وتم ايداعه بتاريخ    

12-10-2020 برقم ايداع   36073 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2020  بــ :  وافق المجلس بالجماع على 

إضافة الستاذ/ أحمد محمود على حسن الشربيني لصلحيات التوقيع الممنوحة للمجموعة الثانية بالسجل التجارى 

للشركة رقم قومي  26511291201671

2881 - اسلم سامى سيد على  مصفى   المقيد برقم قيد    155520   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-15 

برقم ايداع   36719 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2020  بــ :  يقوم المصفى بجميع العمال التى تقتضيها 

التصفية طبقا للقانون وعلى وجه الخصوص )أ( وفاء ما على الشركة من ديون؛ و )ب( بيع مال الشركة منقول  أو 

عقار ابالمزاد العلني او بأية طريقة اخري مالم ينص في وثيقة تعيين المصفي اجراءات البيع بطريقة معينة  

واستيفاء ما للشركة من حقوق  )ج( تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم والتوقيع عنها أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري والغرف التجارية 

ومصلحة الضرائب ومأمورياتها والبنوك من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات و الهيئة القومية للتأمين 

الجتماعي والشهر العقاري وله حق فتح وغلق الحسابات البنكية و اجراء كافة المعاملت المالية أمام البنوك من 

سحب وايداع والتوقيع على الشيكات.

2882 - سيد عثمان سيد نضوه  مدير   المقيد برقم قيد    155573   وتم ايداعه بتاريخ    15-10-2020 برقم 

ايداع   36885 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2020  بــ :  
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2883 - يوسف صبحى عبد ا عزيز  مدير   المقيد برقم قيد    155573   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2020 برقم ايداع   36885 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2020  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات فى ادارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 

التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار والفراج عن رأس المال 

وحق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 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 لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد والجل وكل ذلك باسم الشركه لصالحها ولهم الحق فى تعييين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجوارهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد 

والجل وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

2884 - حسام شوقى حسيب ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    155778   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-20 

برقم ايداع   37598 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2020  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة .

2885 - محمد حسين ابراهيم يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    155845   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-21 

برقم ايداع   37845 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  استقاله

2886 - محمد فاروق حسن على  مدير   المقيد برقم قيد    155845   وتم ايداعه بتاريخ    2020-10-21 

يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير  برقم ايداع   37845 تم التأشير فى تاريخ 21-10-2020  بــ :  -

وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / محمد فاروق حسن على ربيع  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 وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم 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 الذنية 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.

2887 - محمد عايش مصباح حسونة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156132   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2020 برقم ايداع   38720 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  استقالة

2888 - جمال وصفى  فرج يوسف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156132   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2020 برقم ايداع   38720 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2020  بــ :  

2889 - عيدصالح متولى صالح الصايغ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    145227   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2020 برقم ايداع   1732 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2020  بــ :  

2890 - احمد رضوان تمساح سعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    145227   وتم ايداعه بتاريخ    

14-01-2020 برقم ايداع   1732 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2020  بــ :  
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2891 - ابو بكر ابراهيم ابراهيم عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    156484   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2020 برقم ايداع   39904 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  لفرع الشركة بدل  من السيد/ 

خالد عبد العظيم أمين جزر وحذفه من السجل التجاري- ومنح الصلحيات للمديرين ومساعدي المديرين, منفردين 

أو مجتمعين, على النحو التي: حق تمثيل فرع الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية, وعلى 

الخص أمام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق وأمام القضاء والمحاكم, وتوكيل المحامين والغير في كل أو 

بعض اختصاصاتهم, ولهم حق التعامل مع هيئة الستثمار والسجل التجاري والغرف التجارية ومصلحة الجمارك 

ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة التأمينات الجتماعية بجميع مكاتبها والهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة 

البترول وشركة جنوب الوادي للبترول وشركة إيجاز, وكافة الجهات الحكومية الخرى, ولهم حق تفويض سلطتهم 

للخرين في كل أو بعض مما ذكر. ولهم كافة الصلحيات وإصدار القرارات وتوكيل الغير والمحامين, وفتح 

وغلق الحسابات البنكية واليداع والسحب من جميع البنوك والتعامل مع جميع البنوك المصرفية وتوقيع الشيكات 

وإصدار شهادات الضمان والقيام بكافة العمليات البنكية. ولهم الحق في التصالح والتنازل عن كافة الدعاوي 

المرفوعة من أو على الشركة أيا كان نوعها وإقامة الدعاوي القضائية الخاصة بالشركة وتوكيل المحامين

2895 - وليد محمود محمد سلمة  مدير   المقيد برقم قيد    156490   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-02 

برقم ايداع   40030 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما مجتمعين أو منفردين 

لمدة سنتين - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير , ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو قانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة.   ولهما مجتمعين أو منفردين 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 وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما مجتمعين أو منفردين 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما مجتمعين أو 

منفردين حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

2896 - تامر محمود حسين عامر  مدير   المقيد برقم قيد    156490   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-02 

برقم ايداع   40030 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2020  بــ :  

2897 - احمد محمد عبدالحميد جنينه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    156493   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2020 برقم ايداع   40050 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2020  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لفترة 

جديدة بذات التشكيل ونفس الصلحيات

2898 - احمد محمد محمود خاطر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156510   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2020 برقم ايداع   40097 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2020  بــ :  
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2899 - مصطفى محمد صلح الدين ابراهيم الشرقاوى  مدير   المقيد برقم قيد    156689   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   40692 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير و لي اثنين منهما تتجاوز حصصهما ال 50% من اجمالي حصص الشركة مجتمعين 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 . ولي مديرين تتجاوز حصصهما ال 50% من اجمالي حصص الشركة مجتمعين 

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 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 علي الشيكات و الفراج عن راس 

المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و 

البيع و الرهن لصول الشركة . و ممتلكاتها العقارية و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي و كلء الشركة و 

تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و 

بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولي واحد منهم منفردا  الحق في ادارة الشركة وتأسيس الشركات بالخارج وتعديلها 

وتصفيتها والتوقيع على عقود الشركات وفتح الفروع بالخارج و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ما ذكر .

2900 - احمد سيد محمود هندي  مدير   المقيد برقم قيد    156689   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-05 

برقم ايداع   40692 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  

2901 - محمود جمال السيد عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    156689   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-05 

برقم ايداع   40692 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  

2902 - حسام الدين حسن حامد عبدالرؤف نور  مدير   المقيد برقم قيد    156689   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   40692 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  

2903 - عصام فوكيه حنا عبد الملك  مدير   المقيد برقم قيد    128970   وتم ايداعه بتاريخ    2018-12-17 

برقم ايداع   53830 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ويكون للمدير عصام فوكيه حنا عبدالملك منفردا  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيماعدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 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 له منفردا  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع التوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي 

عقود الشراء 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 الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.  

ويكون للمديرة / خولة اسماعيل الحسن حق إدارة العلقات العامة للشركة داخليا  وخارجيا  ولها في ذلك اوسع 

السلطات لدارة العلقات العامة.

2904 - خوله اسماعيل  الحسن  مدير   المقيد برقم قيد    128970   وتم ايداعه بتاريخ    17-12-2018 برقم 

ايداع   53830 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  

2905 - محمد السيد على السيد  مدير   المقيد برقم قيد    156788   وتم ايداعه بتاريخ    08-11-2020 برقم 

ايداع   40996 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  
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2906 - مدحت عبد البديع البرعى العشرى  مدير   المقيد برقم قيد    156788   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2020 برقم ايداع   40996 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2020  بــ :  ويباشر المديرين  وظائفهم لمدة 

غير محدودة - يمثل المديرين السيد / مدحت عبد البديع البرعى العشرى و السيد / محمد السيد على السيد الشركة 

فى علقتها مع الغير ولهما 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 وللمديرين منفردين او 

مجتمعين 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 و 

التوقيع على الشيكات وفتح وغلق حسابات واستصدار خطابات الضمان و شهادات الضمان وحق الفراج عن 

راس المال و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و كل ذلك  باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها ولهما الحق فى  تعيين وعزل مستخدمى 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.

2907 - احمد عبدالجواد عبدا هنداوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6044   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2004 برقم ايداع   756 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  

2908 - محمد عبد السميع عوض النصارى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156961   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2020 برقم ايداع   42047 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية 

وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

2909 - احمد عبدالسلم محمد ابوالمجد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156961   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2020 برقم ايداع   42047 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية 

وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

2910 - احمد فتحى عبد الحميد عبد النبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156961   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2020 برقم ايداع   42047 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية 

وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

2911 - وليد محمد كمال محمد لطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156961   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2020 برقم ايداع   42047 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية 

وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

2912 - احمد محمد رشدى خالد البوهى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156961   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2020 برقم ايداع   42047 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  

2913 - مصطفي حسين عبد الرحيم عز الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156961   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2020 برقم ايداع   42047 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  الجيزة ) الفرع الصحراوى ( 

ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

2914 - فهد على محمد ثنيان الغانم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    156961   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2020 برقم ايداع   42047 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  ممثلعن الشركة اللمانية 

للسيارات القابضة المحدودة - إضافة صلحيات التوقيع امام كافة إدارات المرور والجهات الدارية ذات الصلة 

بالسجل التجاري للشركة:  يكون للسيد/ محمد احمد فتحي حسن قنديل )منفردا ( - الحق في تمثيل الشركة امام كافة 

إدارات المرور, وكذلك التوقيع نيابة باسم الشركة على كافة أنواع خطابات المرور, وكذلك امام جميع الجهات 

الدارية ذات الصلة. ويكون للسيد/ تامر محمد سعيد جلل أو السيد/ ممدوح أحمد محمد الطروش أو السيد/ 

شريف ابراهيم حسين مرسي )لي اثنين مجتمعين( - الحق في تمثيل الشركة امام كافة إدارات المرور, وكذلك 

التوقيع نيابة باسم الشركة على كافة أنواع خطابات المرور, وكذا امام جميع الجهات الدارية ذات الصلة 

ويصبحون مسؤولون مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

2915 - مصطفي حسين عبد الرحيم عز الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    156961   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2020 برقم ايداع   42047 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2020  بــ :  القاهرة )فرع التسعين ( 

ويصبح مسؤول مسؤولية مدنية وجنائية امام الدارة العليا للشركة و كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية
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2916 - ماجد السيد احمد البرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157104   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2020 برقم ايداع   43208 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2020  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

أراضى القوات المسلحة بدلمن اللواء / عصام جلل حافظ عبدالوهاب

2917 - هشام مصطفى على سويفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157104   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2020 برقم ايداع   43208 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2020  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

أراضى القوات المسلحة بدلمن اللواء / ايهاب محمد حسن الفار - على ان تظل الصلحيات الممنوحة لرئيس 

مجلس الدارة دون تعديل كما هى بالسجل التجارى

2918 - عبد الستار صبرى عبد الماجد محمود  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    157107   

وتم ايداعه بتاريخ    23-11-2020 برقم ايداع   43238 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2020  بــ :  ) استقالة 

. )

2919 - احمد محمد فتحى رجب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    157264   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2020 برقم ايداع   43731 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2020  بــ :  تحديد حق الدارة والتوقيع عن 

الشركة يمثل رئيس مجلس الدارة 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 ان يعين عدة 

مديرين او وكلء او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين - وللسيد / أحمد 

محمد فتحى رجب – رئيس مجلس الدارة والسيد / خالد عبدالرحمن إبراهيم صفوت – عضو مجلس الدارة 

مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و الهيئه القوميه للتصالت السلكيه واللسلكيه ومكاتب العمل 

ونقل التليفونات او تحويلها والتعاقد عليها ومكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها 

ومصلحة الضرائب ومأمورياتها ومصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة الجمارك ومكاتب خبراء وزارة 

العدل والتصديق والتوقيع امام الشهر العقارى على كافة عقود تأسيس الشركات والتخارج منها وفسخها و تعديلها 

بكافة انواعها والتعديلت اللزمة وعلى جميع المستندات وإجراءات التأسيس والفسخ والتصفية والتعديل وكذلك 

أمام مصلحه الشركات والشهر العقارى واثبات التاريخ على المحررات لدى الشهر العقارى والسجل التجارى 

والغرفة التجارية والتأمينات الجتماعية والمعاشات والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات وتسجيل العلمات التجارية وجميع الوزارات والمصالح والنقابات وكذلك لهم الحق فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات و الفراج عن رأس المال 

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

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

للنفس والغير والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السهم و السنـــــدات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما الحق فى التوقيع على عقود كفالة شركات أخرى شقيقة ولهما حق توكيل 

وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2920 - ايمن رؤوف فوزى عبدالباقى  مدير   المقيد برقم قيد    157293   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2020 برقم ايداع   43871 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2020  بــ :  - يمثل المدير للشركة في 

علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة باسم الشركة ضمن والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفردا الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

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

والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلءالشركة وتحديد 

مرتباتهمواجورهم 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 ولمدير الشركة الحق في تأسيس 

الشركات وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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2921 - محمد الخالد وصفى المسدى  مدير   المقيد برقم قيد    132042   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-27 

برقم ايداع   9396 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2020  بــ :  استقالة

2922 - محمد ماهر وصفى المسدى  مدير   المقيد برقم قيد    132042   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-27 

برقم ايداع   9396 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2020  بــ :  استقالة

2923 - صهيب محمد الخالد المسدى  مدير   المقيد برقم قيد    132042   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2019 برقم ايداع   9396 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2020  بــ :  

2924 - رامى شريح الديك  مدير   المقيد برقم قيد    132042   وتم ايداعه بتاريخ    27-02-2019 برقم 

ايداع   9396 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2020  بــ :  

2925 - عبدالمالك اسامة المسدى  مدير   المقيد برقم قيد    132042   وتم ايداعه بتاريخ    2019-02-27 

برقم ايداع   9396 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2020  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم  لمده غير محدده . 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين  هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللسيد / 

رامي  شريح الديك 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 وايداع  وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات وكل ذلك باسم الشركة  ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم 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 . وله منفردا حق القتراض والرهن وحق التوقيع علي عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية.

2926 - احمد حمدى المتولى زكى  مدير   المقيد برقم قيد    157752   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-01 

برقم ايداع   45028 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2020  بــ :  -تمثل المديرالسيد / احمد محمد المتولى زكى ) 

المدير ( الشركة فى علقتها مع الغير ولها منفرده فى هذا الصدد اوسع السلطات إدارة الشركة و التعامل بأسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة و له منفردا الحق التعامل 

بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح وغلق 

الحسابات وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار الشهادات و خطابات 

الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية  و 

الراضى و السيارات و النتقولت  وكل ذلك بأسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق فى تعيين و عزل 

مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتبتهم و أجورهم ولها حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل و لهم حق توكيل و تفويض الغيير فى كل او بعض ما ذكر . 2-يمثل المدير السيد / محمد عبد 

الحكيم عبدالسلم محمد سليم , يمثل الشركة فى حق ادارة المشرعات التى تنفذها الشركة فقط لغير .

2927 - محمد عبدالحكيم عبدالسلم محمد سليم  مدير   المقيد برقم قيد    157752   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2020 برقم ايداع   45028 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2020  بــ :  
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2928 - محمد سعيد محمد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    157863   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-03 

برقم ايداع   45389 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  و يباشر المديرين  وظائفهم  لمدة غير محددة-

يمثل المدير الشركه السيد / محمد سعيد محمد سليمان - فى علقتها مع الغير وله منفردا  السيد / محمد سعيد محمد 

سليمان فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه 

او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفردا السيد/محمد سعيد محمد سليمان حق التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 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 راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .  وللسيد/ حاتم احمد 

المدثر ابراهيم – صلحيات انهاء كافة الجراءات المتعلقه بالتخليص الجمركى

2929 - حاتم  احمد المدثر ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    157863   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-03 

برقم ايداع   45389 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  

2930 - صبحى محمد صادق شنوقه  مدير   المقيد برقم قيد    157880   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-03 

برقم ايداع   45406 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2020  بــ :  المسئول عن الستيراد - ويباشر المدير وظائفة 

لمده غير محدده - يمثل المدير الشركه في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته النفيذيه للجمعيه العامه .وللمدير 

منفردا حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم , ويكون مدير الشركه هو المسئول عن الستيراد أمام الهيئه العامه 

للرقابه علي الصادرات والواردات , وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارفوحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي 

عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت 

باسم الشركه ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل , وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.

2931 - نهى نبيل على السيد عبده  مدير   المقيد برقم قيد    158091   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-07 

برقم ايداع   45973 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2020  بــ :  استقالة
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2932 - ماهر احمد محمد سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    158091   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-07 

برقم ايداع   45973 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المدير الشركة فى علقته مع الغير فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير الحق فى التعامل بأسم 

الشركة ولصالحها وضمن اغراضها امام جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها والتأمينات الجتماعية وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق فى إتخاذ كافة الجراءات اللزمة امام الدارة العامة للمرور وذلك 

لتراخيص وتجديدات سيارات الشركة واصدار شهادات البيانات الموجه للشهر العقارى وإستلم السيارات من 

أقسام الشرطة , والتعامل مع مصلحة الجمارك وهيئة التامينات الجتماعية وشركات الغاز والكهرباء والمياه 

والتليفونات والتوقيع على عقود اليجار وشراء المواد والمهمات والبضائع والمنقولت , وله حق التصالح والتنازل 

والبراء والستلم والقرار والنكار فى كافة القضايا سواء كانت المدنية أو الجنائية المرفوعه من أو ضد الشركة 

امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية أو القضائية أو النيابية أو القسام الشرطية وكل ما سبق أن يكون بأسم 

الشركة ولصالحها , وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر - وله الحق فى قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل فى حدود 300000 جم فقط ثلثة مائة الف جنيها مصري ا لغير وفيما 

يزيد عن ذلك فيكون مجتمع ا مع أى من السيد / معتز محمد محمد حسنين و السيد / موسى ماهر موسى شفوق )من 

غير المديرين( - ولى اثنين من السيد / ماهر احمد محمد سليمان )مدير( والسيد / معتز محمد محمد حسنين - رقم 

قومي 27407231600196 )من غير المديرين( والسيد / موسى ماهر موسى شفوق - رقم قومي 

28305280101754 )من غير المديرين( مجتمعين حق التوقيع وتمثيل الشركة فى كافة التعاملت البنكية امام 

كافة البنوك المصرية والجنبية  والمصارف وفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان - اما حق التوقيع على عقود البيع والرهن والقتراض لصول الشركه وممتلكاتها العقارية وابرام عقود 

التسهيلت الئتمانية فيكون بالموافقه المسبقه للجمعية العامة للشركة

2933 - معتز حماده محمد رمضان عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    158091   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2020 برقم ايداع   45973 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2020  بــ :  استقالة

2934 - حازم  محمد احمد محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    158091   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2020 برقم ايداع   45973 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2020  بــ :  استقالة

2935 - مروة سعيد محمود ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158125   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2020 برقم ايداع   46095 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2020  بــ :  

2936 - حازم محمد سيد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63639   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-27 

برقم ايداع   1912 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2020  بــ :  

2937 - احمد عادل صلح الدين فهمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    63639   وتم ايداعه بتاريخ    

27-01-2013 برقم ايداع   1912 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2020  بــ :  

Page 1277 of 1616 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

2938 - خالد محمد عبد الرؤف الناغى  مدير   المقيد برقم قيد    158218   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2020 برقم ايداع   46318 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2020  بــ :  إضافة صلحيات لمدير 

الشركة - 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 لئحته التنفيذية - ويمثل المدير, او من يحدده مؤسس الشركة 

من بينهم في حالة تعددهم, الشركة امام القضاء والغير ويكون المدير مسئول عن إدارتها امام مؤسسها - وللمدير 

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

وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله حق التوقيع على عقود الكفالت ووثائق 

الضمان او التسهيلت بالنيابة عن الشركة شاملة جميع المتغيرات والملحق ومع السلطة الكاملة بالنيابة عن 

الشركة لقبول جميع الشروط المطلوبة من قبل البنك في اى وقت يحتاجه البنك من خطابات والسلطة الكاملة 

ويعطى بموجبة لستخدام ختم مشترك على هذه الوثائق ذات الصلة تعطى له من وقت لخر اى ضمانات او تقدي 

ورقة مالية لى شخص او شخص اعتباري ,البنك , والمؤسسات , المالية او اى مؤسسة أخرى في مصر او 

خارجها او منشأه او الشركات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق التوقيع على عقود بيع أصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التعديل وعقود تأسيس 

الشركات امام مصلحة الشهر العقاري و الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة - وله حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر

2939 - محمد عبد الرؤف عبد الفتاح الناغى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158218   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2020 برقم ايداع   46318 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2020  بــ :  

2940 - عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    158232   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2020 برقم ايداع   46332 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين ولهم منفردين او مجتمعين الحق  فى التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها 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 حسابات  و التوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وفتح وغلق العتمادات المستندية  وكافة صور التعامل مع  

جميع البنوك والمصارف   ولهم حق التوقيع على عقود الشراء وعقود القتراض ولهم حق التوقيع على عقود البيع 

و التنازل و الرهن بكافة انواعه  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و المنقولت وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها مع النفس او الغير  ولهم حق التعاقد مع النفس او الغير  ولهم حق 

التوقيع على عقود اليجار وفسخ عقود اليجارولهم الحق فى 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 الشركه بالنقد او بالجل ولهم  حق توكيل او 

تفويض  الغير  في كل اوبعض ما ذكر. فيما عدا الشركاء الموصيين
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2941 - محمد محمد عبد المجيد نديم  مدير   المقيد برقم قيد    141269   وتم ايداعه بتاريخ    2019-10-21 

برقم ايداع   44209 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدده - 

يمثل المديرون الشركه فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره 

الشركه والتعامل باسمها فيما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللسيد 

/ عبدالفتاح فؤاد عبدالفتاح الديدى )منفردا  ( او للسيد / وليد مصطفى محمد مرسى ضيف ا )منفردا  ( او السيد / 

محمد محمد عبدالمجيد نديم ) منفردا( - الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق فى  التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

2942 - عبد الفتاح فؤاد عبد الفتاح الديدى  مدير   المقيد برقم قيد    141269   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2019 برقم ايداع   44209 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  

2943 - وليد مصطفى محمد مرسى ضيف ا  مدير   المقيد برقم قيد    141269   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2019 برقم ايداع   44209 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  

2944 - ياسر السيد عبدالمقصود على  مدير   المقيد برقم قيد    141269   وتم ايداعه بتاريخ    

21-10-2019 برقم ايداع   44209 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  استقالة

2945 - احمد سليمان عبدالعزيز حسن  مدير   المقيد برقم قيد    158569   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2020 برقم ايداع   47369 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  وللسيد/ محمود عيد محمود 

راشد مدير الشركة  منفردا   فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة. و للمدير منفردا الحق فى التعامل بإسم الشركة 

وضمن أغراضها و أمام 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 والفراج  عن 

راس المال وحق القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع  البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك بإسم الشركة  وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم 

وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر   اما عن الحق فى التوقيع على عقود الشراء أو القتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 

فليزم موافقة الجمعيه العامه للشركه.   ويكون للسيد / أحمد سليمان عبد العزيز حسن مدير  حق التوقيع العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة فقط.

2946 - محمود  عيد محمود راشد  مدير   المقيد برقم قيد    158569   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-14 

برقم ايداع   47369 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  

2947 - عبد الفتاح محمد ابراهيم عامر  مصفى   المقيد برقم قيد    158580   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2020 برقم ايداع   47380 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  علي ان يقم المصفي بالمهام و 

العمال التي تقتضيها التصفية لي وجه الحضور :  1- وفاء ما علي الشركة من ديون   2 - بيع اصول الشركه 

منقول او عقارا بالمزاد العلني او باي طريقه اخري   3- تمثيل الشركه امام القضاء و قبول الصلح و التحكيم

2948 - احمد  يسري  عبد المنعم  محمد  شلبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158619   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2020 برقم ايداع   47522 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2020  بــ :  

2949 - محمد احمد عبده احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158776   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-16 

برقم ايداع   47989 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  
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2950 - محمد كمال محمود على الصعيدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158776   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   47989 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  

2951 - خالد أبو العزم ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158776   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-16 

برقم ايداع   47989 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  

2952 - عمرو محمد عبدالرحيم عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158799   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   48012 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  استقالة

2953 - محمد علء الدين صديق ابو النجا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158799   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-2020 برقم ايداع   48012 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  استقالة

2954 - محمد السيد حسين طلعت عكاشه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158799   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   48012 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  على ان تكون الختصاصات 

على النحو التالى : يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم 

أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين - ولرئيس مجلس الدارة منفردا حق التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراصها امام 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 صورالتعامل مع البنوك والمصارف وحق 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 والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها 

والتوقيع امام الشهر العقارى والتوثيق وله الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر

2955 - مالك احمد ايهاب محمد فكرى سلطان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158799   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-2020 برقم ايداع   48012 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  

2956 - يحيى ابو الوفا حافظ ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    158799   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   48012 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  

2957 - ايمان فكرى احمد محمد الشحات  مدير   المقيد برقم قيد    158807   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2020 برقم ايداع   48020 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة 

غير محددة

2958 - تامر شيرين عزت لطيف  مدير   المقيد برقم قيد    158807   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-16 

برقم ايداع   48020 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2020  بــ :  استقالة

2959 - عمرو على انور ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    158849   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-17 

برقم ايداع   48351 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة.  3- 

يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له منفرد في هذا الصدد أوسع السطات لدراة الشركة و التعامل باسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و للسيد / عمرو على 

انور ابراهيم  "منفردا" حق التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من 

سحب و ايداع والتوقيع على الشيكات و فتح وغلق  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

وكذلك له الحق فى التوقيع عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع للصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمنقولت  و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها له الحق  في تعيين و عزل مستخدمي 

ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم 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 له حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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2960 - احمد سامى السيد درويش  مدير   المقيد برقم قيد    158849   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-17 

برقم ايداع   48351 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2020  بــ :  استقالة

2961 - احمد محمد مصطفى القاضي  مدير   المقيد برقم قيد    158759   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2020 برقم ايداع   47963 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2020  بــ :  تعديل صلحيات الدارة 

والتوقيع للمديرين على النحو التى - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير , ولهم منفردين أو مجتمعين فى 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم - ولهما 

الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهما حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض ماذكر - وللسيد / أحمد حسن رمضان محمد صديق ) منفردا ( حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع وشراء 

ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر .

2962 - محمد  عبدالراضى عبدا  حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    159092   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2020 برقم ايداع   48923 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2020  بــ :  

2965 - محمود احمد محمد علم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    159288   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-12-2020 برقم ايداع   49738 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2020  بــ :  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 أو مجتمعين وللسيد/ محمود احمد محمد علم    ) رئيس مجلس الدارة( منفردا   فى تمثيل الشركة امام 

البنوك وذلك فى التعامل مع جميع الجهات المصرفية بإسم الشركة فيما يتعلق بعمل التسهيلت الئتمانية 

والعتمادات المستندية والتعامل مع الموردين والعملء وله الحق فى التوقيع على الشيكات من سحب وأيداع وعمل 

التسهيلت الئتمانية والمرابحة مع البنوك وفتح العتمادات المستندية وكافة العمال المصرفية لدى البنوك وله 

حق الشراء و بيع الصول الثابتة و المتغيرة و السيارات بجميع أنواعها و اشكالها و موديلتها  و له الحق في 

التوقيع على  العقود البتدائية والنهائية للعقارات والمنقولت بأسم الشركة ولصالح الشركة والتمثيل امام الشهر 

العقارى والتوثيق وله حق توكيل من ينوب عنهم فى القيام بكافة الختصاصات   وله الحق فى تجديد رخص 

السيارات ونقل ملكيتها والتعامل أمام الشهر العقاري ودفع الضريبه ودفع التأمين والتوقيع على أي ورق أو 

مستندات يطلبها الشهر العقاري للمرور وإستخراج شهادة المخالفات والتوقيع على إستلم الرخص للسيارات و 

المركبات بكافة ا أو المرور بخصوص نقل الملكية وإتخاذ ما يلزم إتخاذه من الطعن أمام نيابة المرور في 

المخالفات وتسديد المخالفات والعتراض عليها لكافة انواع السيارات والمركبات .  وله حق التعامل مع جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والتمثيل امام القضاء فى جميع المعاملت القانونية و الحق فى  التوقيع والسحب 

والفراج عن رأس المال المودع بالبنك وجميع الجهات المتعلقه بأعمال الشركة  و له الحق في تأسيس الشركات و 

تعديلها و دمجها مع الشركات الخري الي تمارس نفس انشطتها او انشطة شبيهه بأعمالها و  التعامل مع وزاره 

الصحة و استخراج التراخيص اللزمة للشركة .

2966 - سمر صبحى عزيز رزق ا  مدير   المقيد برقم قيد    145211   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   1715 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  
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2967 - عمرو حنفى عبد الظاهر ابوغنيمه  مدير   المقيد برقم قيد    145211   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2020 برقم ايداع   1715 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير و لهما 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 منفرين او مجتمعين 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 او ايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات شهادات 

الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صورالتعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكتها 

العقارية والرضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 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 تو 

كيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

2968 - سامح زكريا محمد النقراشى

 هلول  مدير   المقيد برقم قيد    159375   وتم ايداعه بتاريخ    27-12-2020 برقم ايداع   50015 تم 

التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  استقالة

2969 - كامل  محمد محمد هلول  مدير   المقيد برقم قيد    159375   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-27 

برقم ايداع   50015 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  

2970 - مدحت محمد محمد حسن البحيرى  مدير   المقيد برقم قيد    159375   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-2020 برقم ايداع   50015 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2020  بــ :  

2971 - عصام مظهر عبد القوى احمد المتيت  مدير   المقيد برقم قيد    159421   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2020 برقم ايداع   50261 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  استقالة

2972 - امير مجدي جميل نسيم  مدير   المقيد برقم قيد    159421   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-28 

برقم ايداع   50261 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  استقالة

2973 - رحاب زين العابدين محمد امين سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    159421   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2020 برقم ايداع   50261 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها 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. وللمدير فقط الحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن راسمال الشركة المودع 

بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لها حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والعقارات ولها الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولها حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود المشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

2974 - محمود محمد محمد محمد عيسوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159682   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-01-2021 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  

2975 - محمود   محمد  علي  محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159682   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2021 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  

2976 - مهدى جوده صوفى جوده  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    159682   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2021 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  استقاله

2977 - محمد قرنى احمد عبد الوهاب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    159682   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2021 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  استقاله
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2978 - عمرو عيد مروان مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159682   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2021 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  وتحديد الصلحيات على النحو 

التالى : يتولى رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء وتكون صلحيات التوقيع للسيد / عمرو عيد مروان 

مصطفى - رئيس مجلس الدارة والسيد / محمد محمد أحمد ابراهيم - نائب رئيس مجلس الدارة ) مجتمعين أو 

منفردين ( وذلك فى تمثيل الشركة أمام الغير وفى البلد وفى الخارج وابرام كافة العقود اللزمة للتشغيل وكذلك 

التوقيع عن الشركة فى جميع المعاملت البنكية وقبض وصرف واعطاء الشيكات وفتح الحسابات البنكية وبيع 

وشراء الصول الثابتة والمنقولة لحساب الشركة وكذا الحصول على القروض والتسهيلت البنكية بجميع أنواعها 

وفتح العتمادات وخطابات الضمان وتسليمها وتقديم الضمانات بجميع أنواعها والتوقيع على ما توصل اليه 

واستلم وتسليم فى كل مايخص ذلك ولهم كافة الصلحيات مع التعامل مع كافة البنوك الحكومية والستثمارية التى 

تتعامل معها الشركة وذلك فى اليداع والسحب وتسوية الحسابات معها وابرام وتنفيذ عقود القرض والرهن وبيع 

وشراء وترخيص السيارات أمام مصلحة الشهر العقارى ووحدات وادارة المرور والتوقيع على عقود تأسيس 

وتعديل واندماج الشركات أمام الشهر العقارى والتوقيع على أوامر البيع والشراء والعقود والنماذج اللزمة لتداول 

الوراق المالية أمام البورصة وشركات السمسرة فى الوراق المالية والتعامل مع كافة الجهات الحكومية 

والضرائب المصرية والشهر العقارى وهيئة التأمينات الجتماعية ومصلحة الجمارك والتوقيع على عقود التعديل 

التى توافق عليها الجمعية غير العادية والتوقيع على نماذج 11 والملحق البنكية وما يلزمها من اجراءات أو 

مخاطبات وكذلك حق التوقيع على التحويلت البنكية لستحقاقات الموردين بالخارج

2979 - محمد محمد احمد ابراهيم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    159682   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2021 برقم ايداع   37 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2021  بــ :  

2980 - هند نجاح رمضان حسين  مدير   المقيد برقم قيد    159724   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-04 

برقم ايداع   254 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  استقالة

3066 - كريم أحمد أحمد عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    163177   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-10 

برقم ايداع   11726 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  

3067 -  مروه فيصل عبد المنعم عامر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    163325   وتم ايداعه بتاريخ    

14-03-2021 برقم ايداع   12125 تم التأشير فى تاريخ 14-03-2021  بــ :  

3089 - سارة بنت محمد يحى بن رمضان  عنانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163764   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-03-2021 برقم ايداع   13719 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  

3090 - فادى مجدى يعقوب نصيف  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163764   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2021 برقم ايداع   13719 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  ممثل عن شركة فاوندرز مينا 

ليمتد

3091 - هشام اسماعيل ابراهيم الحداد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163764   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2021 برقم ايداع   13719 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  ممثل عن شركة فاوندرز مينا 

ليمتد

3105 - محمد محمود راشد سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164620   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2021 برقم ايداع   16520 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2021  بــ :  

3106 - ابراهيم سعيد مبروك ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164627   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   16527 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

3107 - عبدالحى مرسى محمد مرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164627   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   16527 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

3108 - احمد زكى بدير راشد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164627   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-07 

برقم ايداع   16527 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

3109 - محمد سمير حسن محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164627   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   16527 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

3110 - اسلم محمود عرفه صلح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164627   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   16527 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  
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3111 - محمد عبدالحكيم عامر ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164627   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2021 برقم ايداع   16527 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2021  بــ :  

3112 - مصطفى امين محمود نصار  مدير   المقيد برقم قيد    164719   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2021 برقم ايداع   16819 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2021  بــ :  

2981 - احمد محمد جمعه محمد عاصى  مدير   المقيد برقم قيد    159724   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2021 برقم ايداع   254 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير 

محددة - 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 أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد / احمد 

محمد جمعه محمد عاصى منفردا حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير 

الحكومية و القطاع العام و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب 

وايداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور 

التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس المال و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها وكذلك 

لها الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وو تحديد مرتباتهم و اجورهم لها حق قبض ودفع 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 

لها حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات و لها حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر

2982 - نسمه نجاح رمضان حسين ابو الفضل  مدير   المقيد برقم قيد    159724   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2021 برقم ايداع   254 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  استقالة

2983 - حسين محمود محمد ابوسالم  مدير   المقيد برقم قيد    159756   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-04 

برقم ايداع   356 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  

2984 - أمال عبد الصانع تهامى مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    159756   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2021 برقم ايداع   356 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  

2985 - محمد رافت محمد السيد العصر  مدير   المقيد برقم قيد    159756   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2021 برقم ايداع   356 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون  الشركة فى علقتها 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 - وللمديرون السيد / حسين محمود محمد ابو سالم  والسيدة / امال عبد الصانع تهامي مصطفي  

منفردين او مجتمعين  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 وحق الفراج 

عن  راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما 

الحق  فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض  والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها  ولهما  الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم ولهما  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه 

وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير فى 

كل او بعض ماذكر.

2986 - عمر محمد رياض محمود  مدير   المقيد برقم قيد    159820   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-05 

برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  تنفيذى

2987 - اسامه محمد خليل محمد خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    159820   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-01-2021 برقم ايداع   549 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2021  بــ :  

2988 - محمد انور احمد محمود حجاب  مدير   المقيد برقم قيد    159933   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2021 برقم ايداع   988 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2021  بــ :  

2989 - احمد ابوبكر محمد عبدالفتاح محمد شرف  مدير   المقيد برقم قيد    159933   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2021 برقم ايداع   988 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2021  بــ :  
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2990 - حاتم ابوبكر محمد عبدالفتاح محمد شرف  مدير   المقيد برقم قيد    159933   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2021 برقم ايداع   988 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2021  بــ :  

2991 - ابراهيم عفيفى مغاورى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    159933   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2021 برقم ايداع   988 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2021  بــ :  استقالة

2992 - محمود انور احمد محمود حجاب  مدير   المقيد برقم قيد    159933   وتم ايداعه بتاريخ    

10-01-2021 برقم ايداع   988 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة- يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم مجتمعين او 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 . وللمديرون مجتمعين أو منفردين الحق في التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها وادارة الشركة 

وتمثيلها والتعامل بإسمها  امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات الرسمية والمحليات والغرفة 

التجارية والوزارات وجمع الجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة 

العامة للرقابة على الصادارات والواردات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية 

ومصلحة التسجيل التجارى ومصلحة الشهر العقارى ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والهيئة 

العامة للتنمية الصناعية ووزارة المجتمعات العمرانية وكافة المعاملت البنكية والمصرفية وفتح وغلق الحسابات 

البنكية والتوقيع على الشيكات والسحب واليداع والصرف من جميع البنوك والمصارف  بدون حد أقصى وفتح 

الحسابات في جميع البنوك واستلم كروت الفيزا ودفاتر الشركات البنكية والفراج عن راس مال الشركة لدى 

البنك باسم الشركة وضمن اغراضها وفتح العتمادات المستندية وابرام وتوقيع جميع العقود الصادرة باسم ولصالح 

الشركة والتي تتعلق بنشاط الشركة وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها والتوقيع امام كافة الجهات التي تتعلق 

بترخيص أنشطة الشركة وتسجيل السماء والعلمات التجارية والتوقيع على عقود تأسيس المنشأت والشركات 

وتعديلها بكافة أنواعها امام الشهر العقارى وبيع وشراء السهم والحصص والتخارج للسهم والحصص اللملوكة 

للشركة ودمج الشركات والتخارج منها والتوقيع امام مكاتب المرور وإصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع 

للقرض والرهن وعقود التأجير التمويلى وعقود الندماج والتقسيم وعقود التحالف وعقود بيع وشراء السيارات 

وكافة أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى واللت والمعدات والمواد والمهمات والمنقولت وكذلك بيع 

وشراء وتوكيل سيارات الشركة للنفس أو للغير والتوقيع على العقود امام مصلحة السجل التجارى والشهر العقارى 

وكافة الجهات الحكومية ولهم حق رفع ومباشرة جميع القضايا التي ترفع من الشركة او عليها والحضور امام 

جميع المحاكم وفى التصالح والتنازل والتخالص والبراء والقرار والنكار امام المحاكم وهيئات التحكيم والنيابات 

ورد القضاء واعضاء النيابة العامة والمحكمين والخبراء ومباشرة جميع أنواع التقاضى ولهم حق كفالة وضمان 

الغير باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم أيضا حق 

التوقيع عن الشركة وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها والحق في تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركة 

تحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ  وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة  السندات الذنية والتجارية و 

ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل  ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق توكيل وتفويض الغير في بعض او كل ما 

ذكر

2993 - شادى محمد احمد حسين عمر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    160007   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2021 برقم ايداع   1257 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  تعديل صفة

2994 - سلمى محمد احمد حسين عمر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    160007   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2021 برقم ايداع   1257 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  تعديل صفة
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2995 - محمد احمد حسين عمر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    160007   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2021 برقم ايداع   1257 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء  المتضامنين : وللسيد / محمد احمد حسين عمر  )  وللسيده / هاديه 

محمد احمد حسين )) مجتمعين ومنفردين (( الحق في 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 وكافه  التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع  والرهن  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما  الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

2996 - مى احمد عبد الفتاح ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    160034   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-11 

برقم ايداع   1284 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  

2997 - احمد عبد الحميد السعيد محمد السيد حموده  مدير   المقيد برقم قيد    160034   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2021 برقم ايداع   1284 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  استقالة

2998 - احمد مصطفى محمود مرشدى  مدير   المقيد برقم قيد    160034   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2021 برقم ايداع   1284 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 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  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 وللسيد / احمد مصطفي محمود مرشدي   منفردا  وايضا للسيدة / مي احمد عبد الفتاح  ابراهيم  مجتمعا فقط 

مع السيد / احمد  مصطفي محمود مرشدي حق التعامل  مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق  الحسابات والفراج عن راس المال , والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .

2999 - ميغيل باسكوال مونتبلنش Miguel Pascual Montblanch  مدير   المقيد برقم قيد    160177   

وتم ايداعه بتاريخ    13-01-2021 برقم ايداع   1786 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  استقالة

3000 - غيام سانشيز  اركوسا GULLEM  SANCHEZ ARCUSA  مدير   المقيد برقم قيد    160177   

وتم ايداعه بتاريخ    13-01-2021 برقم ايداع   1786 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  

3001 - كلود جوزف بحصلي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    160214   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-01-2021 برقم ايداع   2010 تم التأشير فى تاريخ 13-01-2021  بــ :  تفويض السيد/ نائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد/ جان الياس ابي اللمع والسيد عضو مجلس الدارة والعضو المنتدب 

السيد/ شادي محمد أشرف علي أبو الفتوح محمد ومن له حق الكفالة مجتمعين أو منفردين:  أ( بإجراء جميع 

عمليات الحصول علي التسهيلت الئتمانية والتمويل والقروض بأنواعها وخطابات وشهادات الضمان بأنواعها 

بإسم الشركة ولصالحها وما الي ذلك من العمليات الئتمانية اللزمة لعمال الشركة والتوقيع علي جميع ما يلزم 

من مستندات لتمام الحصول علي التسهيلت والتمويل والقروض والخطابات والعتمادات السابقة واستلمها من 

البنوك نيابة عن الشركة وذلك بعد اخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في كل حالة علي حدة.  ب( بإجراء 

جميع عمليات الحصول علي واستصدار بطاقات الئتمان البنكية بأنواعها بإسم الشركة ولصالحها والتوقيع علي 

جميع ما يلزم من مستندات لتمام الحصول علي تلك البطاقات واستلمها من البنوك نيابة عن الشركة.

3002 - توفيق صلح الدين احمد دياب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160401   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   1614 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  
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3003 - منى محرز على حسانين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    160401   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2021 برقم ايداع   1614 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  اعادة تشكيل مجلس 

الدارة - الموافقه على صلحيات واختصاصات مجلس الدارة لتصبح كالتالى - يكون للسيدة / منى محرز على 

حسانين رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب للشركة منفردا ,الحق في إدارة الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها أمام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمصالح والمرافق العامة والوزارات بهيئاتها وأمام الشهر العقاري 

والضرائب والمحافظات والوحدات المحلية وبصفة عامة أمام كافة الجهات التى تتعامل معها الشركة لتحقيق 

أغراضها وتمثيل الشركة امام كافة الجهات والهيئات والوزارات والمصالح الحكومية المختصة بما فى ذلك الهيئه 

العامة الستثمار والمناطق الحرة والهيئه العامة للرقابة الماليه والهيئه العامة لسوق المال ومصلحة الشركات 

والهيئه العامة للرقابه على الصادرات والواردات والهيئه العامة للتنميه الصناعية وجميع هيئات الموانئ بمصر 

المائيه والجويه والجافه ومصلحه الجمارك المصريه بكافه ما يتبعها من فروع ومكاتب بجمهوريه مصرالعربيه 

ووزاره التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والزراعه والعدل والخارجيه ومكاتب التصديق التابعه لها 

وكافه الدارات والقطاعات والمصالح التابعه لهذه الوزارات ومصلحة الضرائب وسجل الموردين والوكلء 

التجاريين والغرف التجارية وادارات السجل التجارى ومصلحة الشهر العقارى ونقابه المحاميين  واداره العلمات 

التجارية والنماذج الصناعيه وتقديم الطلبات والقرارات والتوقيع عليها واستلمها وتسليمها وتقديم المستندات 

واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لذلك ولها حق الصلح والنكار والبراء فى القضايا  الخ , ويكون لها الحق في 

توكيل أو تفويض الغير أو أحد أعضاء مجلس الدارة في كل أو بعض اختصاصاتها يكون للسيدة/ منى محرز على 

حسانين  – بصفتها رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب او السيد / ايمن محمد رفعت عبده الجميل  – بصفته 

عضو مجلس الدارة اوالسيد / ابراهيم جمعه سالم حسن بصفته الرئيس التنفيذى اى منهما مجتمعا مع السيد /خالد 

عبد العزيز احمد الحسنى – بصفته رئيس القطاع المالى للشركة حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك في جميع 

العمال والتصرفات البنكية من فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات واليداع والسحب والعتمادات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان والقتراض والحصول على التسهيلت الئتمانية وتعديلها وتجديدها سنويا والتوقيع 

على القروض والرهون والئتمانات وعلى عقود القتراض والرهون والئتمانات بكافه انواعها للنفس وللغير 

واصدار التوكيلت لصالح البنوك ولهما الحق قى شراء السيارات ووسائل النقل والمنقولت واللت والمعدات الخ 

ولى منهما الحق فى تفويض او توكيل الغير او احد اعضاء مجلس الداره فى كل او بعض اختصاصاتهم . يكون 

للسيد / ايمن محمد رفعت عبده الجميل  – بصفته عضو مجلس الدارة والسيد / ابراهيم جمعه سالم حسن الرئيس 

التنفيذى للشركة مجتمعين الحق فى التوقيع على كافة أعمال التصرف التي تمس أصول الشركة بكافة أنواعها 

الثابت منها و المنقول و السيارات ووسائل النقل من بيع و شراء أو تقرير حق عيني أصلي أو تبعي و التوقيع على 

القروض والرهون والئتمانات وعلى عقود القتراض والرهون والئتمانات بكافه انواعها للنفس وللغير واصدار 

التوكيلت لصالح البنوك الخ ويكون لى منهما الحق في توكيل أوتفويض الغير او أحد أعضاء مجلس الدارة في 

كل أو بعض اختصاصاتهم .

3004 - عصام الدين ابراهيم جمعه سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160401   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   1614 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  

3005 - ابراهيم جمعه سالم حسن  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    160401   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   1614 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  

3006 - عمرو صافى عنتر وهبه ضبيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160401   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   1614 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  

3007 - ايمن محمد رفعت عبده الجميل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160401   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   1614 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  

3008 - صافى عنتر وهبه ضبيش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    160401   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   1614 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2021  بــ :  

3009 - على هشام محمد شتا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102534   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-1995 برقم ايداع   4919 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2021  بــ :  استقالة

3010 - مصطفي خالد محمد شتا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    102534   وتم ايداعه بتاريخ    

28-05-1995 برقم ايداع   4919 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2021  بــ :  استقالة
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3011 - عزت سلم عطيه على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160410   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2021 برقم ايداع   2733 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2021  بــ :  

3012 - عبد الرحمن على  السيد ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160410   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2021 برقم ايداع   2733 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2021  بــ :  

3013 - محمد عادل مغاورى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160410   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2021 برقم ايداع   2733 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2021  بــ :  

3014 - صبحى عبدالعزيز على حوام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160410   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2021 برقم ايداع   2733 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2021  بــ :  

3015 - حسام الدين لطفى محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    160496   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-20 

برقم ايداع   2996 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2021  بــ :  ومهامه تكون طبقا للماده 145 من القانون 195 

وهي وفاء ما علي من ديون   تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم  بيع مال الشركه منقول تو عقارا 

بالمزاد العلني او بايه طريقه اخري مالم ينص في وثيقه تعين المصفي اجراء البيع بطريقه معينه

3016 - خالد فايز محمد اللفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    160638   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-24 

برقم ايداع   3447 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

3017 - محمد مصطفى النجار MOHAMMED MUSTAFA AL NAJJAR  مدير   المقيد برقم قيد    

160652   وتم ايداعه بتاريخ    24-01-2021 برقم ايداع   3461 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

3018 - عبد الكريم بن عبدا بن سليمان الغليقة  مدير   المقيد برقم قيد    160652   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3461 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  يمثل مديرين الشركة فى علقتها 

مع الغير  ولهما  فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به عقد الشركة 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - للمدير السيد / محمد مصطفى النجار منفردا الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها اما جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول اشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم  الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتابتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولة حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر -

3019 - محمود جلشانى ابراهيم سيد  مدير   المقيد برقم قيد    160959   وتم ايداعه بتاريخ    2021-01-27 

برقم ايداع   4500 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2021  بــ :  مسئول

3020 - يعقوب محمد عبدالعزيز محمد النصر ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    161031   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-01-2021 برقم ايداع   4713 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2021  بــ :  الموافقة باجماع 

الحاضرين على توزيع الختصاصات واعطاء حق الدارة والتوقيع على النحو التالى : يمثل السيد /  يعقوب محمد 

عبد العزيز محمد النصر ا رئيس مجلس الدارة والسيد / محمود محمد محمود حبش عضو منتدب ) منفردين او 

مجتمعين ( لهما 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 والتسهيلت البنكية وحق 

الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك لهما الحق فى تمثيل الشركة أمام الشهر العقاري وتعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات والتي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع على عقود 

الرهن والقروض والسحب من البنوك وشراء وبيع أصول الشركة الثابتة )العقارات( والمنقولة بكافة أنواعها 

ووسائل النقل والنتقال )السيارات( والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر العقارى وتمثيل الشركة أمام الجهات 

الحكومية وغير الحكومية ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر
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3021 - رضوه محمد ابراهيم عبدالمولى  مدير   المقيد برقم قيد    161105   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2021 برقم ايداع   5054 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا 

مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرون منفردين او مجتمعين 

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 

والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  والفراج عن راس المال وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة  وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 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 . وللمديرون مجتمعين او منفردين حق القتراض والرهن وشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ماذكر.

3022 - امينه هيشانلوAMINA KHISHANLO  مدير   المقيد برقم قيد    161304   وتم ايداعه بتاريخ    

04-02-2021 برقم ايداع   5689 تم التأشير فى تاريخ 04-02-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين 

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 وغلقها واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

ولهما الحق فى تعين 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 وللمديرة / فاطمة احمد محمود على 

مدير مسؤلة عن الستيراد الخاص بالشركة ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3023 - زينب محمد عبدالعظيم زلمه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    161418   وتم 

ايداعه بتاريخ    08-02-2021 برقم ايداع   6098 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2021  بــ :  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الداره ولمجلس الدارة الحق في أن يعين جدة مديرين أو وكلء مفوضين وان يحولهم أيضا حق التوقيع من 

الشركة منفردين أو مجتمعين وللسيده / زينب محمد عبد العظيم زلمه رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب ) 

منفردا او مجتمعا ( مع السيده /  هبه على عبد ا صقر مصطفى عضو مجلس الدارة الحق في التعامل باسم 

الشركة وحسن أعراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق في التعامل البنوك من سحب وابداع والتوقيع على الشيكاب وفتح وعلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال ولهم الحق في التوقيع نيابة عن الشركة 

والتعاقد على إنشاء وتجديد التسهيلت المصرفية بكافة انواعها وكذلك لهم الحق في فتح العتمادات المستندية بل 

حدود وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء والفتراض والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكذلك لهم الحق في استئجار الماكن وشراءها وبيعها وتعيين وفصل العمال وتمثيل الشركة امام كافة 

البنوك والمصارف والشهر العقاري ولهم الحق في تمثيل الشركة امام القضاء والتصالح وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اعراضها ولصالحها وكذلك لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه و ابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم الحق في توکيل او تقويض 

الغير في كل أو بعض ماذكر
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3024 - كريم الدين ناجى فهمى حسين الزواوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    161423   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2021 برقم ايداع   6103 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2021  بــ :  

3025 - عبدا إسماعيل محمد حافظ ابوفدان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    161423   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2021 برقم ايداع   6103 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2021  بــ :  

3026 - احمد صالح احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    90535   وتم ايداعه بتاريخ    2016-02-09 

برقم ايداع   4254 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2021  بــ :  

3027 - الء طاهر محمد سامى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    161789   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2021 برقم ايداع   7389 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  

3028 - احمد مصطفى عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    161840   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2021 برقم ايداع   7540 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2021  بــ :  

3029 - محمد عادل محمد عبد المنعم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    161940   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2021 برقم ايداع   7840 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2021  بــ :  للفرعين

3030 - احمد عادل عبد المحسن سالم  مدير   المقيد برقم قيد    161992   وتم ايداعه بتاريخ    

17-02-2021 برقم ايداع   7918 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2021  بــ :  

3031 - الهادى احمد محمد عبده  مدير   المقيد برقم قيد    161992   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-17 

برقم ايداع   7918 تم التأشير فى تاريخ 17-02-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة منفردين او مجتمعين فى 

علقتها مع الغير ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامة . وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها  امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وللسيد / احمد عادل عبدالمحسن سالم منفردا او مجتمعا مع السيد/الهادي احمد محمد عبده الحق 

في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن وكل ذلك 

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

العقارية 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 الجل وله حق 

توكيل الغير في كل او بعض مما ذكر .

3032 - لؤى منصور عبدالبصير منصور زغبى  مدير   المقيد برقم قيد    162022   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2021 برقم ايداع   8122 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده غير 

محدده - يمثل المديران الشركة فى علقاتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة - وللمديران مجتمعين او منفردين 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 حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات و خطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى الشراء وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها

3033 - مرفت محمد ابو مسلم محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162022   وتم ايداعه بتاريخ    

18-02-2021 برقم ايداع   8122 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2021  بــ :  

3034 - مرفت محمد ابو مسلم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    162022   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-18 

برقم ايداع   8122 تم التأشير فى تاريخ 18-02-2021  بــ :  
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3035 - علء الدين حسونه محمود سبع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    112419   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2017 برقم ايداع   43202 تم التأشير فى تاريخ 21-02-2021  بــ :  غير تنفيذى - حذف عباره )ول 

يجوز التوقيع علي اكثر من شيك بما يجاوز المبالغ في الحدود المذكورة لجهه واحد ( من صلحيات التوقيع عن 

الشركه امام البنوك والمنصوص عليها بالسجل التجاري للشركه مع البقاء علي باقي سلطات تمثيل الشركة 

وصلحيات التوقيع عنها كما هي

3036 - محمود فرج السيد علي  مدير   المقيد برقم قيد    162192   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-22 

برقم ايداع   8692 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  

3037 - فرج  السيد على  خلف ا  مدير   المقيد برقم قيد    162192   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-22 

برقم ايداع   8692 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة
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3038 - كريستين جاكلين ميشيل كابو Christine Jacqueline Michele CABAU  رئيس مجلس ادارة   

المقيد برقم قيد    76918   وتم ايداعه بتاريخ    01-10-2014 برقم ايداع   23668 تم التأشير فى تاريخ 

24-02-2021  بــ :  تم الموافقة علي ان تكون الصلحيات الممنوحة لمجلس الدارة علي النحو التالي : 1( فتح 

وغلق الحسابات المصرفية لدى البنوك في حال فتح أو غلق أي حسابات مصرفية لدى البنوك يجب أن يتم اخذ 

الموافقة من قبل رئيس مجلس الدارة و/أو العضو المنتدب 2( تكون صلحيات التوقيع عن الشركة كالتالى : 

مجموعة توقيعات )أ( السيد/ طارق أحمد نجيب زغلول – أو السيد/ هيثم محمد سمير محمد الخياط – مجموعة 

توقيعات )ب( السيد/ هانئ  نبيل جبران – أو السيد/ هاني أحمد عبد المحسن حسن – أو السيد/ وائل محمد محمود 

طه 3( يكون لى عضو من المجموعة )أ( مجتمعا  مع أي عضو من المجموعة )ب( تحصيل أو تحويل وإصدار 

الشيكات بكافة أنواعها بحد أقصى 100000 دولرا  أمريكى )مائة ألف دولر أمريكى( أو المعادل بالجنية 

المصرى أو المعادل باليورو أو الجنية السترلينى 4( يكون لى عضوين من المجموعة )أ( مجتمعا  مع أي عضو 

من المجموعة )ب( تحصيل أو تحويل أو إصدار الشيكات بكافة أنواعها بحد أقصى 1000000 دولر أمريكى )

مليون دولر أمريكى( أو يعادله بالجنية المصرى أو المعادل باليورو أو الجنية السترلينى 5( يكون التوقيع ثنائيا  

على مدفوعات هيئة قنوات السويس على النحو التالى : لى عضوين مجتمعين من المجموعات السابقة سواء 

المجموعة )أ( أو المجموعة )ب( أو من كلهما تحصيل أو تحويل أو إصدار الشيكات بكافة أنواعها أي مبلغ بدون 

حد أقصى بالدولر المريكى أو اليورو أو الجنية السترلينى أو الجنية المصرى لصالح هيئة قناة السويس بتوقيع 

مزدوج سواء )أ+ب( أو )ب+ب( أو )أ+أ( 6( توقيع ثنائى : يكون لى عضوين من المجموعة )أ( مجتمعا  مع أي 

عضو من المجموعة )ب( تحصيل أو تحويل أو إصدار الشيكات بكافة أنواعها بدون حد أقصى بالدولر المريكى 

أو اليورو أو الجنية السترلينى والجنية المصرى لصالح كافة الهيئات الحكومية وغير الحكومية, علي سبيل المثال 

ل الحصر الجهات التية : 1- هيئة ميناء دمياط 2- هيئة ميناء السكندرية 3- هيئة ميناء بورسعيد 4- هيئة ميناء 

البحر الحمر 5- شركة موانى دبى العالمية 6- شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع 7- شركة السكندرية 

لتداول الحاويات والبضائع 8- شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع 9- محطة حاويات قناة السويس 10- 

EAMS الهيئة المصرية للسلمة البحرية )دمياط / بورسعيد / السكندرية( 11- شركة قناة السويس للرباط 

والدارة  7( تكون صلحيات السيد / هيثم محمد سمير محمد الخياط  مدير عام الشركة  التوقيع على كل العقود 

بكافة أنواعها وقيمتها ل تتجاوز خمسة عشر ألف دولر أمريكى وذلك فيما عدا العقود التي تشترط موافقة خاصة 

كما هو مبين كالتالى : أ- التوقيع على عقود البيع لصول الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

ومصلحة الشهر العقارى شرط الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة العادية للشركة ب- التوقيع علي أي 

عقود متعلقة بالتصرف في أو الستحواذ علي سواء عن طريق الشراء , التأجير أو الترخيص أو أي شيء أخر 

لي من الصول ج- التوقيع علي أي عقود مصرفيه. كما يملك حق التعامل والتوقيع باسم الشركة على كافة 

المراسلت والخطابات والقرارات والتعهدات أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك والمصارف 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم التي ل تتجاوز خمسة عشر ألف دولر أمريكى وله 

دفع واستلم وتحصيل المبالغ المالية باسم ولصالح الشركة وسداد الضرائب والرسوم والحصول على اليصالت 

والمخالصات بكافة أنواعها )التي ل تتجاوز خمسة عشر ألف دولر أمريكى( واعتماد اخلء الطرف للعاملين 

ترشيح ومتابعة المندوبين والوكلء وتقييم ودفع جميع المطالبات وعلى وجه العموم اتخاذ كافة التدابير في جميع 

النواحى الدارية والتنفيذية التي تحقق صالح الشركة وأهدافها - تمثيل الشركة أمام جميع الجهزة والهيئات 

والدارات الحكومية والشهر العقارى ووحدات الدارة المحلية وكافة الجهات المالية والبنوك وغيرها بما في ذلك 

استخراج المستندات من كافة الجهات الرسمية والغير رسمية وتقديم واستلم العلنات والوراق والمستندات 

استلم المراسلت والعلنات من مكاتب البريد والمكاتب الخاصة بالبريد السريع لجميع الرسائل المسجلة 

والطرود والبرقيات والتوقيع على جميع الوثائق المتعلقة بها التوقيع على المراسلت الخاصة بما سبق. يملك حق 

التوقيع المالى عن الشركة مع وجوب اللتزام بشرط إزدواجية التوقيع والنصاب المالى في اختصاصه طبقا  

لسلطات التوقيع وذلك بشأن جميع حسابات البنوك المفتوحة والخاصة بالشركة وإجراء عمليات الدفع والتحويلت 

النقدية والسحب وتوقيع الشيكات وأوامر الدفع والتوقيع بالحرف الولى على التصديقات وقبول وتجهيز وإلغاء 

وسداد الدفع المتعلقة بأعمال الشركة والصرف في حدود النصاب المالى الممنوح له واستلم جميع المبالغ المستحقة 

وإصدار إيصالت وذلك طبقا  لسياسة المجموعة وله في سبيل ما تقدم القيام بكل ما هو ضرورى لنجاز أعمال 

الشركة ورفع مستوى الكفاءة الداخلية للشركة لتحقيق غرضها وأهدافها واستراتيجيتها ورفع مدخلتها لتكون على 

المستوى اللئق لتحقيق سياستها العامة وله الحق أن لزم المر في تفويض من ينوب عنه من الشركة في بعض أو 
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كل ما سبق بعد موافقة رئيس مجلس الدارة وفى هذه الحالة يجب أن يتم التوقيع على هذا التفويض بصورة 

مزدوجة من قبل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كما قررت الجمعية العامة العادية بالجماع الموافقة على 

تفويض السيد رئيس مجلس الدارة أو السيد العضو المنتدب مجمعين أو منفردين في التوقيع على كافة عقود البيع 

لصول الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على عقود البيع أمام مصلحة الشهر العقارى 

مع البقاء على كافة صلحيات التوقيع السابقة كما هي دون تعديل

3039 - بيتر كريستوفر فورد

Peter Christopher Ford  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    76918   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2014 برقم ايداع   23668 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2021  بــ :  ممثل عن شركة سى إم إيه 

سى جى إم مصر للملحة

3040 - جون بوول كلود فانمال Jean Paul claude Vanmaile  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    

76918   وتم ايداعه بتاريخ    01-10-2014 برقم ايداع   23668 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2021  بــ :  

ممثل  عن شركة سي ام ايه سي جي ام مصر للملحة

3041 - جون باسكال ريني جيوردا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    76918   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2014 برقم ايداع   23668 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2021  بــ :  استقالة

3042 - شادى منير فايز حنا ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162392   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2021 برقم ايداع   9225 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  للفروع

3043 - رشا منير فايز حنا ا  مدير   المقيد برقم قيد    162392   وتم ايداعه بتاريخ    25-02-2021 برقم 

ايداع   9225 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

3044 - رانيا كمال صبحي فهيم  مدير   المقيد برقم قيد    162392   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-25 

برقم ايداع   9225 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  

3045 - شادى منير فايز حنا ا  مدير   المقيد برقم قيد    162392   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-25 

برقم ايداع   9225 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  

3046 - شادية الفريد عياد يسى  مدير   المقيد برقم قيد    162392   وتم ايداعه بتاريخ    25-02-2021 برقم 

ايداع   9225 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  

3047 - رامى صلح الدين محمد عبد المغيث  مدير   المقيد برقم قيد    162472   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2021 برقم ايداع   9503 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  

3048 - احمد محمد احمد حميد  مدير   المقيد برقم قيد    162472   وتم ايداعه بتاريخ    25-02-2021 برقم 

ايداع   9503 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  
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3049 - بيتريس كاريره  مدير   المقيد برقم قيد    162472   وتم ايداعه بتاريخ    25-02-2021 برقم ايداع   

9503 تم التأشير فى تاريخ 25-02-2021  بــ :  - اول - استبدال مدير الشركة السيد / احمد محمد بسيونى 

الدمنهورى وتعيين السيد / رامى صلح الدين محمد عبدالمغيث الجنسية مصرى - مواليد - 1 / 9 / 1978 

ويحمل بطاقة رقم قومى 27809010103199 كمدير للشركة بدل منه . ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير 

محددة - ثانيا . إعادة صياغة سلطات وصلحيات مديري الشركة لتصبح كالتالي : يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولي أثنين من المديرين 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. لي اثنين من المديرين 

مجتمعين إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء ولدى الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات 

الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وادارتها ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية 

ومامورياتها وكافة الجهزه التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية. ولهما الحق في التوقيع عن الشركة لدى 

البنوك والسحب واليداع من البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وفتح العتمادات المستندية وفتح وغلق 

وإلغاء حسابات الشركة لدى البنوك ولهما الحق في توقيع كافة العقود باسم ولصالح الشركة والتوقيع على عقود 

الشتراك في تأسيس الشركات والتوقيع أمام الشهر العقاري نيابة عن الشركة والحق في التوقيع علي عقود التعديل 

بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية علي التعديل. ولي اثنين من المديرين مجتمعين الحق فى توكيل او تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر وللسيد/ رامي صلح الدين محمد عبد المغيث )منفردا(الحق في تمثيل الشركة 

والتعامل والتوقيع نيابة عنها وباسمها ولصالحها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة 

التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات واداراتها ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها وأمام الشهر العقاري و أمام 

الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية, وكذا الحق في التوقيع على عقود العمل الخاصة بالشركة وإنهاءها وتحديد 

الجور والمرتبات وإصدار وتوقيع القرارات والطلبات والمستندات وحق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ما ذكر.

3050 - مؤنس محمود صادق محمد عطيه

 عواجه  مدير   المقيد برقم قيد    46537   وتم ايداعه بتاريخ    22-06-2010 برقم ايداع   14083 تم 

التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  وللمديران السيد / مؤنس محمود صادق محمد عطية  والسيده / رانيا 

رضا علي عبد السلم 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 والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما حق كفالة الغير ) كفالة تضامنية (  وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل وتفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

3051 - سيف سيد احمد صالح ابو حيا ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162557   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2021 برقم ايداع   9867 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2021  بــ :  

3052 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    74681   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2014 برقم ايداع   15087 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

3053 - خروج شريك موصى مذكور بالعقد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    74681   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2014 برقم ايداع   15087 تم التأشير فى تاريخ 04-03-2021  بــ :  

3054 - احمد محمد معوض ابو السعود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    162897   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2021 برقم ايداع   10837 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  

3055 - سيف الدين نبيل السيد عيسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    162933   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2021 برقم ايداع   10898 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  

Page 1294 of 1616 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

3056 - دينا اسامه عبد العزيز الشنوفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    162933   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2021 برقم ايداع   10898 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  ممثل  عن شركه فلت 6لبز 

اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات و اداره المشروعات ) ش .  م . م (

3057 - دعاء ابراهيم محمود عارف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    162933   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2021 برقم ايداع   10898 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  

3058 - هناء محمد بدر احمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    162933   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2021 برقم ايداع   10898 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2021  بــ :  

3059 - جبرايلى بالتز GABRIELE BALTES  مدير   المقيد برقم قيد    163082   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2021 برقم ايداع   11382 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  استقالة

3060 - اسامه عادل لمعى جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    163082   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-10 

برقم ايداع   11382 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  

3061 - بنيامين جونتر بالتس BENJAMIN GUNTER BALTES  مدير   المقيد برقم قيد    163082   

وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2021 برقم ايداع   11382 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  استقالة

3062 - ايرينى سامى لكلوك سيف  مدير   المقيد برقم قيد    163082   وتم ايداعه بتاريخ    2021-03-10 

برقم ايداع   11382 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق في 

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

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم - وللمديران السيده / ايرينى سامى لكلوك سيف و السيد/ اسامه عادل 

لمعى جرجس مجتمعين او منفردين حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكـ وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها

3063 - السيده  بوك را ميانمار  BAUK RA MYANMAR  مدير   المقيد برقم قيد    163177   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-03-2021 برقم ايداع   11726 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  ممثلة عن 

شركة ايه ام اي كابيتال هولدنج لمتيد
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3064 - فلوريان بنديكيت اميريللر Florian  Benedikt Amereller  مدير عام   المقيد برقم قيد    

163177   وتم ايداعه بتاريخ    10-03-2021 برقم ايداع   11726 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ 

:  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة- إعادة صياغة سلطات و صلحيات مديري الشركة  لتصبح 

كالتالي:يمثل المديرون الشركة فى علقاتها مع الغير ولهم أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ويكون للدكتور/ فلوريان بنديكيت 

اميريللر Florian Benedikt Amereller  والدكتورة/ إنجي عمر راسخ علي )مفوض بالتوقيع من غير 

المديرين( والستاذ/ احمد محمد احمد عبد المنعم )مفوض بالتوقيع من غير المديرين( - منفردون - حق التوقيع 

علي الشيكات وحق السحب واليداع والتعامل مع البنوك دون حد اقصى وفتح الحسابات وغلقها وحق التوقيع علي 

عقود القرض او الرهن وكافة التسهيلت الئتمانية والتوقيع علي حساب جاري مدين وحق التوقيع على عقود البيع 

والشراء البتدائية او النهائية للعقارات والمنقولت أوالسيارات وغيرها من الصول وحق التوقيع علي عقود 

اليجار والستغلل ولهم منفردون  حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات والتعاقد مع النفس والغير امام كافة 

الجهات الحكومية والغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وامام مكاتب الشهر العقاري 

ومأمورياتها والسجل التجاري والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ولهم منفردون ايضا حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  ويكون لي أثنين مجتمعين من السيد/ كريم أحمد أحمد عبد القادر والسيد/ 

يحيى حمدان صباح سليمان عمر والسيدة/ بوك را BAUK RA حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات امام 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحره وامام مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها وحق التعامل مع البنوك وفتح 

الحسابات وغلقها والتوقيع علي الشيكات وحق السحب في حدود مبلغ 20000 دولر امريكي أو ما يعادله بأي 

عملة اخري كحد أقصي, اما فيما يزيد عن هذا المبلغ يكون للسيد/ كريم أحمد أحمد عبدالقادر والسيد/  يحيى 

Florian  حمدان صباح سليمان عمر )مجتمعان( حق التوقيع مع أيا  من الدكتور/ فلوريان بنديكيت اميريللر

Benedikt Amereller أو الدكتورة/ إنجي عمر راسخ علي او الستاذ/ احمد محمد احمد عبد المنعم.  ويكون 

لي أثنين مجتمعين من السيد/ كريم أحمد أحمد عبد القادر والسيد/ يحيى حمدان صباح سليمان عمر والسيدة/ بوك 

را BAUK RA او للدكتور/ فلوريان بنديكيت اميريللر Florian Benedikt Amereller  )منفردا ( او 

للدكتورة/ إنجي عمر راسخ )منفردة( او للستاذ/ احمد محمد احمد عبد المنعم )منفردا ( حق تمثيل الشركة والتوقيع 

نيابة عنها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والوزارات والهيئات العامة والخاصة والمؤسسات 

والشركات وامام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها ومأمورياتها ومصلحة التسجيل التجاري ومكاتبها 

واداراتها ومصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومكاتبها ومصلحة 

الجمارك ووزارة القوي العاملة والتدريب ومكاتب العمل ومكاتب تراخيص العمل للجانب والهيئة العامة للتأمينات 

ومكاتبها والهيئة العامة للموانئ وأمام الدارة العامة للمرور وادارات ووحدات ونيابات المرور وحق تقديم واستلم 

وتسليم المستندات والقرارات والتوقيع عليها وحق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3065 - يحيى حمدان صباح سليمان عمر  مدير   المقيد برقم قيد    163177   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2021 برقم ايداع   11726 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2021  بــ :  
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3068 - مازن رياض المير  مدير   المقيد برقم قيد    163363   وتم ايداعه بتاريخ    15-03-2021 برقم 

ايداع   12363 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

منفردين او 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 .  وللسيد / مازن رياض المير مدير الشركة والسيد / 

محمود محمد ادريس مدير الشركة منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وحق تمثيل 

الشركة امام الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب المصرية 

والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وسجل الوكلء التجارين 

والصناعيين والغرف التجارية والسجل التجاري وجميع المواني والمطارات والجمارك وكذلك الحق في التوقيع 

علي عقود القتراض والرهن وعقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت والكفالت التضامنية وحق كفالة الغير بإسم الشركة ولصالحها وحق التوقيع علي عقود تأسيس وتعديل 

الشركات 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 والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وحق 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 في كل او بعض ما ذكر.  وللسيد / مالك رياض المير حق ادارة العلقات العامة

3069 - محمود محمد ادريس  مدير   المقيد برقم قيد    163363   وتم ايداعه بتاريخ    15-03-2021 برقم 

ايداع   12363 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2021  بــ :  

3070 - محمد  شعبان محمد محمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163504   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2021 برقم ايداع   12904 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2021  بــ :  

3071 - يوسف محمد  شعبان محمد نصار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163504   وتم ايداعه 

بتاريخ    17-03-2021 برقم ايداع   12904 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2021  بــ :  

3072 - ادهم وليد شعبان محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163504   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2021 برقم ايداع   12904 تم التأشير فى تاريخ 17-03-2021  بــ :  

3073 - احمد حلمي منيب عرموش  مدير   المقيد برقم قيد    25987   وتم ايداعه بتاريخ    1995-08-03 

برقم ايداع   3190 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  

3074 - محمد ايهاب محمد يوسف لهيطه  مدير   المقيد برقم قيد    25987   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1995 برقم ايداع   3190 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  

3075 - برونو موريس بلنتز  مدير   المقيد برقم قيد    25987   وتم ايداعه بتاريخ    03-08-1995 برقم 

ايداع   3190 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  خروج

3076 - ستيفان كوركن فرنسي الجنسيه  مدير   المقيد برقم قيد    25987   وتم ايداعه بتاريخ    

03-08-1995 برقم ايداع   3190 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  
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3077 - باسل الدباغ  مدير   المقيد برقم قيد    25987   وتم ايداعه بتاريخ    03-08-1995 برقم ايداع   

3190 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  يكون للسيد/ باسل الدباغ مدير الشركة – منفردا – الصلحيات 

التالية:  - التصديق علي عقود العمل للموظفيين الدائميين .  - تعيين وترقية الموظفين في جميع أقسام وفروع 

الشركة وتغير مهامهم  الوظيفية, وانهاء خدمتهم وفرض عقوبات وإجراءات تأديبية عليهم. وينطبق هــــذا على كل 

الموظفيين. باستثنــــــاء المناصـــــب التاليـــــــة:  •  مديرمدير إقليمي.    •  نائب مدير إقليمي.  •  المدير مالي.  

· مديرو التشغيل.  •  مدير الموارد البشرية.  والذي يشترط للجراءات التي تخصهم ان تكون مرفقة مع موافقة 

مكتوبة من أي ثلثة من من السادة التالي أسمائهم:  )أ( احمد حلمي منيب عرموش.  )ب( محمد ايهاب محمد 

يوسف لهيطه.  )ج(  ماثيو كارل جاك فريدبيرج.  )د(  ستيفان كوركن.  )ه(  باسل الدباغ.  بعد استشارة جميع 

الفراد المذكورين أعله.  - مراجعة الجور والرواتب سنويا مع مراعاة اللتزام بسياسات الشركة.  -  وضع 

لوائح العقوبات المالية واللوائح المتعلقة بالموظفين ولوائح العقوبات التأديبية.    -    مراقبة المفوضين والوكلء, 

وبناء  علي ذلك اتخاذ جميع التدابير في كل الجوانب الدارية التي تخدم مصالح الشركــــــة على أفضل وجه 

وتحقيق أهدافهــــــا.     3 / 4  - إدارة جميع العمال التنفيذية واليومية للشركة والشـــــــراف عليها, وتمثيل 

الشركة أمام جميع الهيئات والسلطات والكيانات الحكومية والشهر العقاري وجميع الوحدات الدارية المحلية 

وجميع البنوك والسلطات المالية, بما في ذلك استخراج الوثائق من جميع الهيئات الرسمية وغير الرسمية, وإرسال 

وتلقي العلنات والوراق والمستندات.  -  دفع الضرائب والرسوم والحصول على كافة أنواع اليصالت 

والذون والتصديق علي نماذج اخلء طرف الموظفـــــــون.    -  الحق في منح تخفيضات على اليرادات المحلية 

فقط؛ والخصومات للعملء تطلب موافقة السيد/ باسل الدباغ مجتمعا مع أي من المديرين التالي أسمائهم )أ( السيد/ 

احمد حلمي منيب عرموش أو )ب( السيد/ ستيفان كوركن أو )ج( السيد/ ماثيو كارل جاك فريدبيرج أو )د( السيد/ 

محمد ايهاب محمد يوسف لهيطه .  - دفع وتلقي وتحصيل الودائع والرسوم المالية للشركة وإصدار اليصالت 

وتسمية المفوضين والوكلء ومراقبتهم, بالضافة إلى تقييم ودفع جميع المطالبات واتخاذ جميع التدابير في جميع 

الجوانب الدارية التي تخدم مصلحة الشركة وتحقق أهدافها.    -  تقديم التعهدات والتنازلت وإصدار التقارير 

والتقييمات المتعلقة بالنشطة اليوميــــــــــــــة للشركــــــــــة ودعوة المفوضون.    - تقديم التوقيعات المعتمدة 

للشركة باللتزام بالمتثال لمتطلبات التوقيع المزدوج والنصاب المالي وفقا  لسلطات التوقيع, وهو ما يرتبط بكافة 

حسابات البنوك المفتوحة والخاصة التابعة للشركة, بالضافة الي إجراء عمليات مثل: المدفوعات والتحويلت 

النقدية وعمليات السحب والتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع والتوقيع بالحرف الولى علـــى التصديقات, وقبول 

واعداد وإلغاء وتسوية المدفوعات المتعلــقة بأعمال الشركة ونفقاتها ضمـن حدود النصاب المالي الممنوح له 

وكذلك الحصول على جميع المبالغ المستحقة واصدار ايصالت وفقا لسياسة الشركة.    - ويكون له الحق في فتح 

وغلق الحسابات البنكية.  كما يكون له حق توقيع كافة أنواع عقــــــــود اليجار ماعدا عقود التأجيـــــــر التمويلي, 

يجب ان تكون لمدة أقصاها سنة وبقيمة مائة ألف دولر على الكــــــــثر.  كما يكون للسيد/ باسل الدباغ منفردا 

الحق في تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتفاوض بشأن جميع أنواع العقود والمناقصات بما في ذلك عقود 

التأجيـــــــر التمويلي وعقود القروض بحد ل يتجاوز 150,000 دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصـــــــري 

أو ما يعادله باليورو أو الجنيه السترلينــي.  ويكون للسيد/ باسل الدباغ مجتمعا مع السيد/ احمد حلمي منيب 

عرموش او السيد/ محمد ايهاب محمد يوسف لهيطه الحق فـــي تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتفاوض بشــــأن 

جميع أنواع العقود والمناقصات بما في ذلـــك عقود التأجير التمويلي وعقود القروض التــــي تزيد قيمتها عن 

150,000 دولر أمـــريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري أو ما يعـــادله باليورو أو الجنيه السترليني.  ويحق 

للسيد باسل الدباغ منفردا  او أي اثنين من السادة ماجد نجيب ميخائيل ونيس النخيلي او اينال زكي درويش او محمد 

السيد نظمي او ايهاب لبيب فرج ا جرجس تعيين واصدار توكيلت لمحامين لتمثيل الشركة واتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة أمام جميع أنواع ودرجات المحاكم وهيئات التحكيم في كافة الدعاوى التي ترفع من الشركة أو 

ضدها وتعيين المحكمين وطلب تعيين الخبراء وردهم واستبدالهم والطعن في الحكام والقرارات الصادرة منهم 

وتقديم واستلم جميع المستندات والطلبات والمذكرات والتوقيع عليها بما في ذلك طلبات الصلح.  يحــق للسيد/ 

باسـل الـدباغ تفويــض الغير في بعض أو كل صلحياته.  يكون للسيد/ محمد إيهاب محمد يوسف لهيطة بصــفته 

مدير حق تمثيل  الشـركة امام الهيـــــــئة الـعامــة للتأمـيـنات والتوقيع علــي كافة الستمارات والمستندات نيابة 

عنها.  كما يكون لي اثنين مجتمعين من السادة/ إينال زكي درويش والسيد/ محمد السيد نظمي والسيد/ ماجد 

نجيب ميخائيل ونيس النخيلي كافة الصلحيات الممنوحة للسيد/ باسل الدباغ.    4 / 4  صلحيات الدفع والسحب:    

الفراد التالية أسماؤهم يشكلوا اطراف مجموعة توقيع )أ( ومجموعة توقيع )ب(:  المجموعة )أ(:  - السيد/ ماجد 
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نجيب ميخائيل ونيس النخيلي.  - السيد/ إينال زكي درويش.  - السيد/ محمد إيهاب محمد يوسف لهيطة.  

المجموعة )ب(:  - السيد/ محمد السيد نظمي  - السيد/ ايهاب لبيب فرج ا جرجس.  1( يكون لي طرف من 

المجموعة )أ( مجتمعا مع أي طرف من المجموعة )ب( الحق في اقتراض واصدار ضمانات بنكية وإصدار 

خطابات الضمان و/او العتماد والدفع النقدي او القيام بتحويل أو إصدار جميع أنواع الشيكات بحد ل يتجاوز 

100,000 دولر أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصـــــــري أو ما يعادله باليورو أو الجنيه السترليني  2( كما 

يكون لي اثنين مجتمعين من اطراف المجموعة )أ( مع أي طرف من المجموعة )ب( الحق في اقتراض واصدار 

ضمانات بنكية وإصدار خطابات الضمان و/او العتماد والدفع النقدي او القيام بتحويل أو إصدار جميع أنواع 

الشيكات في حدود من 100,001 الي 150.000 دولر أمريكــــي أو ما يعادله بالجنيــــه المصري أو مــا 

يعادلها باليورو أو الجنيه السترليني.  3( كما يكون لي اثنين مجتمعين من اطراف المجموعة )أ( مع طرفي 

المجموعة )ب( الحق في اقتراض واصدار ضمانات بنكية وإصدار خطابات الضمان و/او العتماد والدفع النقدي 

او القيام بتحويل أو إصدار جميع أنواع الشيكات في المبالغ التي تزيد عن 150.000 دولر أمريكي أو ما يعادل 

بالجنيه المصري أو ما يعادلها باليورو أو الجنيه السترليني.  تفويض الستاذ/ فادى جورج عزيز عبد الملك حامل 

بطاقة قومية رقم 28112020101154 منفردا  فيما يتعلق بجميع الجراءات والمعاملت والتوقيع الخاص بكافة 

عمليات التخليص الجمركي للبضائع بكافة أنواعها والطـــرود بكافة أشكالهــا وأعمـال وكلء النقل والشحن 

والتفريغ على الصادرات والواردات مشفوعا  بالصفة التـي يتعامل بهــا وله حق تفويض الغير في كـل او بعض ما 

سبق

3078 - ماثيو كارل جاك فريدبيرج  مدير   المقيد برقم قيد    25987   وتم ايداعه بتاريخ    1995-08-03 

برقم ايداع   3190 تم التأشير فى تاريخ 18-03-2021  بــ :  

3079 - كريم بدر الدين احمد بدر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163627   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2021 برقم ايداع   13387 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  

3080 - ايمن محمد الطيب محمد سليمان سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163627   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-03-2021 برقم ايداع   13387 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  استقالة
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3081 - عبد ا عبد العزيز نجا البيارى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163627   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2021 برقم ايداع   13387 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  اعادة تشكيل وتكوين مجلس 

ادارة الشركة مع تعديل السلطات وصلحيات التوقيع ليصبح على النحو التالى - يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة 

أمام القضاء. يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت 

والتعهدات من مجلس الدارة, وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا  حق 

التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين - أول : 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. )2( تمثيل الشركة أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية. )3( تمثيل الشركة أمام أقسام الشرطة. )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. )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. )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. )7( تمثيل الشركة أمام شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ 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 والتسوية والحفظ المركزي والطلع على ملف 

الشركة لدي شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي واستخراج صور طبق الصل. )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. )9( تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة 

إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على 

تمثيل الشركة أمام مصلحة  ملف الشركة لدي الهيئة العامة للتنمية الصناعية واستخراج صور طبق الصل. )10(

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. )11( 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. )12( 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. )13( 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. )14( 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. )15( التعامل والتوقيع باسم الشركة وضمن أغراضها لستصدار وتجديد كافة أنواع 

التراخيص والموافقات المطلوبة. )16( حق إبرام والتوقيع باسم الشركة على كافة أنواع العقود بما في ذلك على 

سبيل المثال وليس الحصر: عقود البيع البتدائية والنهائية, وعقود الشراء ,وعقود اليجار ,والنتفاع. )17( 

التصرف باسم الشركة في منقولت الشركة وممتلكاتها بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: السيارات 

والتوقيع على كافة المستندات اللزمة لتسجيل السيارات أمام كافة الهيئات والمصالح الحكومية بما في ذلك كافة 

إدارات المرور. )18( التوقيع باسم الشركة وإبرام وتجديد بوالص التأمين بكافة أنواعها. )19( تعيين وعزل 

موظفي ومستخدمي ووكلء الشركة والتوقيع وإبرام عقود تقديم الخدمات. )20( إقامة أو تعديل أي نظام تقاعدي 
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أو مكافأة أو خطة حوافز لموظفي الشركة. )21( تمثيل الشركة في كافة الصلحيات والجراءات اللزمة لتأسيس 

جميع أنواع الشركات أو الصناديق أو الفروع أو الكيانات القانونية الخرى التي تشحقق 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, المناطق 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 اللزمة بخصوص العدول عن 

طلبات التأسيس والحصول على شهادة من البنك بما يفيد ذلك. )22( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض 

مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليه - ثانيا : يكون للستاذ/ عبدل عبد العزيز نجا البياري – بصفته 

رئيس مجلس إدارة الشركة و الستاذ/ احمد محمد هاني عبد الرازق فوزي – بصفته مخول بالتوقيع مجتمعين مع 

بعضهما أو مجتمعا  أي منهما مع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سلطة تمثيل الشركة أمام جميع البنوك في 

كافة المعاملت البنكية وفتح وغلق حسابات الشركة البنكية والتوقيع أمام كافة البنوك بالسحب واليداع والتحويلت 

والتعامل على كافة حسابات الشركة البنكية وإصدار الشيكات وتظهيرها.

3082 - محمد احمد محمد صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163627   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2021 برقم ايداع   13387 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  

3083 - عصام الدين ابراهيم جمعه سالم  مدير   المقيد برقم قيد    163696   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2021 برقم ايداع   13459 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عداأحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو 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 

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 اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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 التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهما الحق في أنشاء فروع أو كالت للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ولهما 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3084 - سيد رجب على محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    163729   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2021 برقم ايداع   13649 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  

3085 - حسام  الدين سليمان السيد سليمان عامر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    163729   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2021 برقم ايداع   13649 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  

3086 - محمد حسام الدين سليمان السيد عامر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    163729   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2021 برقم ايداع   13649 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  

3087 - جميلة بيير هنرى البير جان فورست  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163764   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2021 برقم ايداع   13719 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  

3088 - محمد على شوقى صبيح

 دقينش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163764   وتم ايداعه بتاريخ    22-03-2021 برقم ايداع   

13719 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  ممثل عن شركة فاوندرز مينا ليمتد
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3092 - سارة ثروت نعيم بطرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163764   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2021 برقم ايداع   13719 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2021  بــ :  تشكيل مجلس الدارة - تعديل 

سلطات التوقيع نيابة عن الشركة لتصبح كما يلي - يكون للسيدة/ سارة ثروت نعيم بطرس - رئيس مجلس الدارة 

  U638258: و السيدة / سارة بنت محمد يحي بن رمضان عناني عضو مجلس الدارة وتحمل جواز سفر رقم

مجتمعين أو منفردين , حق التوقيع علي العقود و المشترطات و العمليات البنكية التي تتضمن فتح و غلق 

الحسابات البنكية و معاملت الشركة أمام الجهات الحكومية و غير الحكومية و  أي مسائل متعلقة بأنشطة الشركة 

- يكون للسيدة / سارة ثروت نعيم بطرس أو السيدة / سارة بنت محمد يحي بن رمضان عناني , مجتمعين أو 

منفردين , الحق في التوقيع علي العقود مع الغير و العمليات البنكية امام البنوك في التعاملت بقيمة لتزيد عن 

1,000,000 )مليون( جنية مصري او مايعدلها بأي عملة اجنبية - يكون للسيدة / سارة ثروت نعيم بطرس أو 

السيدة / سارة بنت محمد يحي بن رمضان عناني,  مجتمعين مع السيد / محمد علي شوقي صبيح دقينش , الحق 

في التوقيع علي العقود مع الغير و العمليات البنكية امام البنوك في التعاملت التي تزيد عن 1,000,000 )مليون( 

جنية مصري او مايعدلها بأي عملة اجنبية .

3093 - احمد كرم على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164123   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2021 برقم 

ايداع   14776 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  

3094 - احمد فخرى مظلوم الزرقا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164123   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2021 برقم ايداع   14776 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2021  بــ :  لفرع الغربية -  بدل من السيد 

/ مصطفى فتحى مصطفى

3095 - مومن ايهاب يحيى حسين الريدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164465   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2021 برقم ايداع   15995 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2021  بــ :  

3096 - اسامه محمد جمعه منصور  مدير   المقيد برقم قيد    164470   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-05 

برقم ايداع   16000 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  أستقاله

3097 - محمود حامد امين عبدالعال  مدير   المقيد برقم قيد    164470   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-05 

برقم ايداع   16000 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير 

ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بأسمها فيما عدا ماأحتفظ به هذا 

العقد اوقانون الشركات اولئحته التنفيذيه للجمعيه العامه.  ?وللمديران السيد /محمود حامد امين عبدالعال والسيد/ 

حامد امين عبدالعال السيد منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

وللمديران السيد /محمود حامد امين عبدالعال  والسيد/ حامد امين عبدالعال السيد منفردين او مجتمعين الحق فى 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان باسم الشركه ولصالحها .  وللمديران مجتمعين فقط حق القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير 

فى كل اوبعض ماذكر وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها

3098 - حامد امين عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    164470   وتم ايداعه بتاريخ    05-04-2021 برقم 

ايداع   16000 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  

3099 - هشام العموشى عباس المرسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164510   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   16240 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  للفرعين

3100 - حسن عادل حسن محمد مفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164510   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   16240 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  للفرعين

3101 - اسلم محمود ايوب اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164510   وتم ايداعه بتاريخ    

05-04-2021 برقم ايداع   16240 تم التأشير فى تاريخ 05-04-2021  بــ :  
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3102 - نيفين تحسين ابراهيم مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    164593   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2021 برقم ايداع   16493 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده - يمثل المديرون الشركة في علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها في ماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة- وللمديرين مجتمعين أو منفردين 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 و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال 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 ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3103 - سالي تحسين ابراهيم  مصطفي  مدير   المقيد برقم قيد    164593   وتم ايداعه بتاريخ    

06-04-2021 برقم ايداع   16493 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2021  بــ :  

3104 - منه محمد مصطفى حنفى  مدير   المقيد برقم قيد    164593   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-06 

برقم ايداع   16493 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2021  بــ :  

3113 - هانى محمود احمد ابو المجد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    164826   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2021 برقم ايداع   17326 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع 

ليصبح - يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن هاني محمود احمد ابو 

المجد وله  منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع  وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي السيارات والمنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق في الشراء وتعيين وعزل  مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و له حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وأبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  وله حق  القرار بالتصالح والنكار والبراء في جميع 

القضايا امام جميع المحاكم بمختلف دراجتها وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء 

الموصيين

3114 - هانى محمود احمد ابو المجد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    164826   وتم ايداعه بتاريخ    

11-04-2021 برقم ايداع   17326 تم التأشير فى تاريخ 11-04-2021  بــ :  

3115 - ابراهيم حمدى محمد محمد الشهب  مدير   المقيد برقم قيد    164873   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2021 برقم ايداع   17373 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2021  بــ :  

3116 - رمضان عبد الحميد طنطاوى عوض  مدير   المقيد برقم قيد    164873   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2021 برقم ايداع   17373 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2021  بــ :  

3117 - حسن رمضان عبدالمجيد موسى  مدير   المقيد برقم قيد    164873   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2021 برقم ايداع   17373 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2021  بــ :  استقالة

3118 - هشام محمد اليماني إبراهيم حماد  مدير   المقيد برقم قيد    165121   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2021 برقم ايداع   18249 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2021  بــ :  استقالة
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3119 - انجى احمد فؤاد صبرى  مدير   المقيد برقم قيد    165121   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-15 

برقم ايداع   18249 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2021  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ صراحة عقد الشركة أو القانون أو اللئحة التنفيذية للجمعية العامة , 

ولكل من السيد/ عبد الحى جمال الدين حسن سيد عبد الحى أو السيد/ أحمد جمال الدين حسن سيد عبد الحى او 

السيدة/ أنجى أحمد فؤاد صبرى منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم  وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وله حق التوقيع على عقود  تأسيس الشركات وفى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر. ولكل 

من السيد/ أحمد فؤاد أحمد صبرى أو  السيدة/ أنجى أحمد فؤاد صبرى توقيع أول مجتمعا مع أيا من السيد/ عبد 

الحى جمال الدين حسن سيد عبد الحى أو السيد/ أحمد جمال الدين حسن سيد عبد الحى توقيع تانى الحق في التوقيع 

على عقود الشراء والبيع للرضى والوحدات العقارية الخاصة بمشاريع الشركة وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  وكذلك الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج 

عن رأس المال والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة , ولهم تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر

3120 - شادى حسين محمد سعد الدين الحسينى  مدير   المقيد برقم قيد    165121   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2021 برقم ايداع   18249 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2021  بــ :  استقالة

3121 - هانى شعبان رجب على  مدير   المقيد برقم قيد    165121   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-15 

برقم ايداع   18249 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2021  بــ :  استقالة

3122 - احمد جمال الدين حسن سيد عبد الحى  مدير   المقيد برقم قيد    165121   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2021 برقم ايداع   18249 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2021  بــ :  

3123 - عبد الحى جمال الدين حسن سيد عبد الحى  مدير   المقيد برقم قيد    165121   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2021 برقم ايداع   18249 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2021  بــ :  

3124 - احمد فؤاد احمد صبرى  مدير   المقيد برقم قيد    165121   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-15 

برقم ايداع   18249 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2021  بــ :  

3125 - محمد احمد مصطفى السيد الصعيدى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    165161   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18413 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  للشركة وأعطائه الصلحيات 

التالية وهى حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ومصلحة الشهر العقارى والسجل العينى والسجل التجارى والغرف 

التجارية والضرائب العامة والضرائب العقاريه والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات والتأمينات الجتماعية ومكتب العمل ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك وشركة 

مصر المقاصة لليداع والقيد المركزى والبورصة المصرية ومجالس المدن وشركات التصالت والكهرباء 

والمياه والغازوكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق فى التوقيع على عقود الشراء لممتلكات 

الشركة 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 وتسديد كافة السندات 

الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد اوبالجل وله حق 

توكيل الغير أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

3126 - مارى تريز سمير رياض فام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165170   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18470 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  استقالة

Flat6Labs Accelerator for 3127 - فلت 6 لبز اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات

IT And Project Management S.A.E  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165170   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-04-2021 برقم ايداع   18470 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2021  بــ :  ويمثلها السيدة/ دينا 

أسامة عبدالعزيز الشنوفي.- 28209282103101
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3128 - احمد محمود فرج احمد  مدير   المقيد برقم قيد    165257   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-19 

برقم ايداع   18726 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير 

مجتمعين او منفردين ولهما في هذا الصدد اوسع السلطان لداره الشركه والتعامل باسمها في ما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه.  ولهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل 

باسم الشركه ودن اغراضها امام بنين الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام والقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

حسابات وحق الفراج على راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان حق التوقيع على عقود القتراض 

والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن  اغراضه وكذلك لهما 

مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي 

والسيارات وكل ذلك باسم الشركه و لصالحها ولهما حق التوقيع في تعيين وعزل  مستخدمى ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه ولهما مجتمعين 

او منفردين ابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما 

مجتمعين او منفردين عن الحق في الترقيه على عقود التاسيس والتعديل والفسخ امام الشهر العقاري والهيئه العامه 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئه العامه للرقابه الماليه والغرفة التجارية والسحل التجارى ومصلحه الضرائب 

بكافه انواعها والهيئه العامه للتامينات الجتماعيه والتعامل امام الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات 

وكافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه الخرى ولهم مجتمعين او منفردين حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

سبق

3129 - ايات شاكر محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    165257   وتم ايداعه بتاريخ    19-04-2021 برقم 

ايداع   18726 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2021  بــ :  

3162 - هشام محمد مجدى عبد الجواد غنيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166745   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-06-2021 برقم ايداع   24265 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  أستقاله

3163 - خالد ممدوح صادق احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    166745   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-06-2021 برقم ايداع   24265 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  

3164 - عبد المجيد محمد عبد المجيد عفيفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  استقالة - سحب 

شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اللكترونية ممثلها من عضوية مجلس الدارة والتنازل عن المقعد

3165 - نرمين حمدى بدوي الطاهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  مستقل

3166 - لمياء حسن ماهر الخرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166883   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2021 برقم ايداع   24616 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  مستقل

3167 - احمد فخرى مظلوم الزرقا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166887   وتم ايداعه بتاريخ    

02-06-2021 برقم ايداع   24669 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2021  بــ :  بدل من السيد / مصطفى فتحى 

مصطفى

3168 - محمد رفيق زياد الورع  مدير   المقيد برقم قيد    300070   وتم ايداعه بتاريخ    1996-11-23 

برقم ايداع   21505 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2021  بــ :  

3169 - زياد ابو الفرج الورع  مدير   المقيد برقم قيد    300070   وتم ايداعه بتاريخ    23-11-1996 برقم 

ايداع   21505 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2021  بــ :  خروج للوفاة

3170 - راضى مرعي حسين القرعاني  مدير   المقيد برقم قيد    167238   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2021 برقم ايداع   26188 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2021  بــ :  استقالة
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3130 - احمد مصطفي جابر عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    165277   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-20 

برقم ايداع   18861 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم منفردين أو 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.  و للمديران منفردين أو مجتمعين  الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وتمثيل الشركة امام القضاء  وكذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات و المنقولت ولهم الحق في 

تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تقويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر. ولهما مجتمعين فقط حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع وفتح وغلق الحسابات وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت و القتراض وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها.

3131 - محمود رمضان السيد إبراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    165277   وتم ايداعه بتاريخ    

20-04-2021 برقم ايداع   18861 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2021  بــ :  

3132 - رندا مصطفى محمد كامل متولى العتر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89019   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-12-2015 برقم ايداع   36917 تم التأشير فى تاريخ 25-04-2021  بــ :  - استقالة

3133 - نجلء محمد عبد الرازق السيد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    89019   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-12-2015 برقم ايداع   36917 تم التأشير فى تاريخ 25-04-2021  بــ :  - استقالة

 - 3134

ساره عماد الدين احمد ابراهيم رمضان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    89019   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2015 برقم ايداع   36917 تم التأشير فى تاريخ 25-04-2021  بــ :  - استقالة

3135 - يوسف احمد سرور حماد امام  مدير   المقيد برقم قيد    165434   وتم ايداعه بتاريخ    

25-04-2021 برقم ايداع   19447 تم التأشير فى تاريخ 25-04-2021  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهم لمده 

غير محدده- ويمثل 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 , وللمديرون )منفردين او مجتمعين( حق التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وامام  الهيئة القومية 

للتامين الجتماعى وامام مصلحة الضرائب  وامام السجل التجارى و الشهر العقارى والعلمات التجارية  الهيئة 

التشيد والبناء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء ة القتراض 

و الرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها و 

لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 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 .

3136 - نجلء حمدى محمد الباجورى  مدير   المقيد برقم قيد    165434   وتم ايداعه بتاريخ    

25-04-2021 برقم ايداع   19447 تم التأشير فى تاريخ 25-04-2021  بــ :  

3137 - احمد  ليمن  احمد  الزيات  مدير   المقيد برقم قيد    165434   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-25 

برقم ايداع   19447 تم التأشير فى تاريخ 25-04-2021  بــ :  

3138 - رال عبدالواحد ابو دان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165631   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2021 برقم ايداع   20227 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2021  بــ :  
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3139 - هاني محمد راجي  عقاد وتار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    165631   وتم 

ايداعه بتاريخ    28-04-2021 برقم ايداع   20227 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2021  بــ :  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة - ويكون لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الحق السيد الستاذ هاني محمد راجي عقاد الحق 

منفردا في التعامل باسم الشركة وادارتها والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الداخلية والخارجية والمصالح 

الحكومية وغير الحكومية والرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص والوزارات المختلفة ووحدات الحكم المحلي 

للمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والشهر 

العقاري ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة القومية للتأمين الجتماعي ومكتب العمل والتوقيع عن الشركة 

وتمثيلها تمثيل كامل أمام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والسحب واليداع من البنوك 

والمصارف دون حد أقصي وفتح الحسابات واستصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية والتسهيلت 

الئتمانية والتنازل عن العمليات والتوقيع علي جميع عقود الشراء أمام كافة الجهات للصول والعقارات 

والراضي وكذلك التوقيع علي عقود شراء اللت والمعدات والسيارات وجميع المنقولت والتوقيع أيضا علي 

عقود اليجار و أبرام عقود القرض والرهن بأسم الشركة وبضمان أصول الشركة وموجوداتها  والتصرف في 

جميع أصول وممنلكات الشركة من )منقول – عقار ( وله الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض أو كل ما 

ذكر

3140 - ماهر سامي ياسين  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165631   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2021 برقم ايداع   20227 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2021  بــ :  

3141 - مصطفى حسين ابراهيم على  مدير   المقيد برقم قيد    165772   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2021 برقم ايداع   20772 تم التأشير فى تاريخ 06-05-2021  بــ :  

3142 - حمدى عبدالحى حجازى عبدالحى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165851   وتم ايداعه بتاريخ    

09-05-2021 برقم ايداع   21068 تم التأشير فى تاريخ 09-05-2021  بــ :  للفرعين

3143 - جعفر عكرمه يوسف ابوغليون  مدير   المقيد برقم قيد    165932   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2021 برقم ايداع   21325 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2021  بــ :  

3144 - هشام جعفر عكرمه ابوغليون  مدير   المقيد برقم قيد    165932   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2021 برقم ايداع   21325 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2021  بــ :  

3145 - صافيناز جعفر عكرمة ابو غليون  مدير   المقيد برقم قيد    165932   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2021 برقم ايداع   21325 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2021  بــ :  

3146 - شيرين عبد الحليم عبدا العمله  مدير   المقيد برقم قيد    165932   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2021 برقم ايداع   21325 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2021  بــ :  

3147 - عبد المعطي شاهر عبد المعطي ايو غليون  مدير   المقيد برقم قيد    165932   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2021 برقم ايداع   21325 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2021  بــ :  

3148 - حسن اشرف محمد عبدالمحسن السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165948   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-05-2021 برقم ايداع   21348 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  

3149 - سيف الدين اشرف محمد عبد المحسن السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165948   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-05-2021 برقم ايداع   21348 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  
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3150 - تلى اشرف محمد عبد المحسن السيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165948   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-05-2021 برقم ايداع   21348 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  تحديد اختصاصات 

مجلس الدراه ليصبح على النحو التالى :   السيده / تلى اشرف محمد عبد المحسن السيد  - مواليد 13/9/1994 

القاهره – رقم قومى 29409130104422  ) رئيس مجلس الداره ( تمثل الشركه امام القضاء  يملك حق 

التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الداره ولمجلس الداره الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

اشركه مجتمعين او منفردين ولرئيس مجلس الداره ونائب رئيس مجلس الداره مجتمعين او منفردين حق التعامل 

مع الغير ولهما فى ذلك اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها وضمن اغراضها ولهما حق التعامل مع 

كافه الجهات الحكوميه والغير حكوميه وشركات القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص ولهما حق التعاقد 

باسم الشركه والتوقيع على كافه العقود الخاصه بالبيع والشراء للمنقولت والعقارات وشراء وبيع وتأجير جميع 

انواع السيارات لحساب الشركه, وايضا لهما الحق فى التعامل مع كافه البنوك والمصارف من سحب وايداع 

ورهن وقرض وفتح العتمادات وخطابات الضمان وكافه صور التعاملت البنكيه على حساب الشركه وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها  , ولهما الحق فى التوقيع امام كافه الجهات والشركات  والهيئات الحكوميه او 

العامه او الخاصه او قطاع العمال او القطاع الخاص باسم الشركه وضمن اغراضها  ولهما الحق فى التوقيع على 

عقود تاسيس الشركات ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما تفويض الغير فى كل او بعض مما 

ذكر .

3151 - اشرف محمد 

عبد المحسن السيد محمد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    165948   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2021 برقم ايداع   21348 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2021  بــ :  

3152 - السيد احمد مسعود خميس  مدير   المقيد برقم قيد    166119   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-18 

برقم ايداع   21819 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  

3153 - هشام عربى ابراهيم خطاب  مدير   المقيد برقم قيد    166119   وتم ايداعه بتاريخ    2021-05-18 

برقم ايداع   21819 تم التأشير فى تاريخ 18-05-2021  بــ :  حق الدارة والتوقيع :يمثل المديرون الشركة 

علقتها مع الغير ولهم )مجتمعين او منفردين ( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة  او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او 

منفردين  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية 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 البنوك والمصارف والتوقيع 

علي الشيكات والفراج عن راس المال ولهم الحق في التوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات 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  وللسيد / السيد احمد مسعود خميس )منفردا ( فقط  وحق 

القتراض والرهن وكذلك له حق شراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر.
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3154 - اسلم محمد انسى ابراهيم عطية  مدير   المقيد برقم قيد    53833   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   16793 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير و له في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنتفيذية للجمعية العامة , و يكون للسيد الستاذ/ إسلم محمد انسي إبراهيم عطية )

مدير الشركة( حق التوقيع عن الشركة و بإسم الشركة و التعامل باسمها و ضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية او غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و له الحق في تعيين و 

عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع 

و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات المتعلقه بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل و التعامل أمام جميع البنوك و المصارف في السحب و اليداع و القتراض و التوقيع علي 

الشيكات و فتح و غلق الحسابات و إصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك بإسم 

الشركة و لمصلحتها و التوقيع أمام كافة الدوائر و الجهات الحكومية مثل الشهر العقاري و السجل التجاري و 

الغرف التجارية و الضرائب العامة و الضرائب علي المبيعات و هيئة الرقابة علي الصادرات و الواردات و كافة 

ادارات المرور و الحياء و التوقيع علي عقود البيع و الشراء الخاصة بالشركة و كذلك حق التوقيع نيابة عن 

الشركة علي عقود العمل و المشروعات التي تدخل ضمن أغراض الشركة .  وله الحق في توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر .

3155 - زياد احمد السيد عبد العزيز الحارس  مدير   المقيد برقم قيد    53833   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2011 برقم ايداع   16793 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2021  بــ :  استقاله

3156 - يوسف محمد محمد عبدالتواب عبدالرازق  مدير   المقيد برقم قيد    166709   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   24019 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة- يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية 

العامة وللسيد /يوسف محمد محمد عبد التواب عبد الرازق و السيد / رامي اسماعيل مصطفي احمد عمران 

مجتمعين او منفردين  ولهم الحق فى التعامل بأسم 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 

بأسم الشركة ولصالحها وكذلك حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 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.

3157 - رامى أسماعيل مصطفى احمد عمران  مدير   المقيد برقم قيد    166709   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2021 برقم ايداع   24019 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2021  بــ :  

3158 - سيد فاروق محمد على حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166745   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   24265 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  

3159 - حسام محمد مجدي عبد الجواد غنيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166745   وتم ايداعه 

بتاريخ    01-06-2021 برقم ايداع   24265 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  

3160 - محمد مصطفى  السيد عباس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166745   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   24265 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  أستقاله

3161 - هيثم محمد سليمان عزت سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    166745   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2021 برقم ايداع   24265 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2021  بــ :  
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3171 - حسن ابو شوشه قابيل احمد  مدير   المقيد برقم قيد    167238   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-10 

برقم ايداع   26188 تم التأشير فى تاريخ 10-06-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة غير محددة - يمثل 

المدير الشركه في علقاتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - وللمدير منفردا حق التعامل 

بإسم الشركة وضمن أغراضها 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 

والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وبيع 

اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركه 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 ماذكر وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها

3172 - محسن محمد محسن عبد الحميد  مصفى   المقيد برقم قيد    167350   وتم ايداعه بتاريخ    

14-06-2021 برقم ايداع   27450 تم التأشير فى تاريخ 14-06-2021  بــ :  تحديد مهام المصفى كما يلي :-  

وفاء ما على الشركة من ديون  2- بيع مال الشركة منقول  أو عقارا  بالمزاد العلنى أو بأية طريقة أخرى   -1

التعامل مع البنوك من سحب وايداع . 3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم.  4-

3173 - خلود سعد سلمه سلمه  مدير   المقيد برقم قيد    88550   وتم ايداعه بتاريخ    08-12-2015 برقم 

ايداع   35216 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2021  بــ :  عزل
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3174 - حاسم حسن محمد حميده  مدير   المقيد برقم قيد    88550   وتم ايداعه بتاريخ    08-12-2015 برقم 

ايداع   35216 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . يمثل المدير 

الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما اشحتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ودون الخلل بما سبق يحق له التى:  

الصلحيات البنكية: )أ( فتح الحسابات: حاسم حسن محمد حميدة منفردا له الحق في فتح وغلق الحسابات البنكية 

للشركة سواء داخل مصر أو خارج مصر.)ب( العمليات: لكل من أحمد سيد عبد الفضيل صالح )من غير 

المديرين( و لنس رونالد لينهارت )من غير المديرين( وحاسم حسن محمد حميدة الحق, مجتمعين أو منفردين, في 

إيداع الموال والسحب وإصدار الشيكات وتحويل الموال من جميع حسابات الشركة والقيام بجميع المعاملت 

البنكية وإدارة حسابات الشركة أمام البنوك, كما يحق لى منهم أن يفوض الغير في كل أو بعض ما ذكر وذلك وفقا 

للشروط التية: )1( أحمد سيد عبد الفضيل صالح )من غير المديرين( له الحق منفردا فى تحرير الشيكات وتحويل 

الموال وسحبها, وله صلحية إصدار خطابات الضمان وإلغاؤها, ودفع وتسوية الفواتير من جميع حسابات 

الشركة وذلك فيما ليجاوز مائتى ألف وواحد جنيه مصرى )أو مايعادلها بغير الجنيه المصرى(.  )2( حاسم حسن 

محمد حميدة له الحق منفردا فى تحرير الشيكات وتحويل الموال وسحبها, وله صلحية إصدار خطابات الضمان 

وإلغاؤها, ودفع وتسوية الفواتير من جميع حسابات الشركة وذلك فيما ليجاوز مليون وواحد جنيه مصرى )أو 

مايعادلها بغير الجنيه المصرى(. )4( لكل من حاسم حسن محمد حميدة و أحمد سيد عبد الفضيل صالح )من غير 

المديرين( الحق منفردين في تحرير الشيكات وتحويل الموال وسحبها, ودفع وتسوية الفواتير من جميع حسابات 

الشركة وذلك إلى الحد المتعلق بالرواتب, استقطاع رواتب الموظفين, أو أي ضرائب أو مدفوعات آخري متعلقة 

برواتب الموظفين وذلك فيما ل يجاوز اربعة مليون وواحد جنيه مصري )أو ما يعادلها بغير الجنيه المصري(. 

)5( لكل من حاسم حسن محمد حميدة و أحمد سيد عبد الفضيل صالح )من غير المديرين( لهم الحق مجتمعين فى 

تحرير الشيكات وتحويل الموال وسحبها, ولهم صلحية إصدار خطابات الضمان وإلغاؤها, ودفع وتسوية الفواتير 

من جميع حسابات الشركة وذلك في المبالغ التى تزيد عن مليون جنيه مصرى أو تساوى أو أقل من اثنان مليون 

وواحد جنيه مصرى )أو مايعادلها بغير الجنيه المصرى(. )7( لكل من حاسم حسن محمد حميدة  أو أحمد سيد عبد 

الفضيل صالح )من غير المديرين( الحق منفردين بالتوقيع المشترك مع لنس رونالد لينهارت )من غير المديرين( 

في تحرير الشيكات وتحويل الموال وسحبها, ولهم صلحية إصدار خطابات الضمان واستردادها, ودفع وتسوية 

الفواتير من جميع حسابات الشركة. عمليات التشغيل: )أ( أنشطة المبيعات لحاسم حسن محمد حميدة الحق, منفردا 

, تمثيل الشركة في المسابقات العامة أو الخاصة, والتوقيع على المناقصات و العطاءات وتقديمها وتوقيع جميع 

الوثائق المتعلقة بهذا الغرض بما في ذلك تقديم خطابات ضمان )مع مراعاة قيود الصلحيات البنكية المذكورة 

أعله(, القيام بأي وجميع العمال على منصات المشتريات اللكترونية, مع بيان السعار وتقديم العطاءات 

والتوقيع على أي مستندات متعلقة بهذا الغرض, وحضور فتح العطاءات و المناقصات, وكذلك إصدار إيصالت 

إبراء الذمة من المبالغ المستلمة, وتقديم المطالبات, وطلب اليضاحات, والتنفيذ والتوقيع على شروط السرية أو أي 

أعمال إيضاحية أخرى تعتبر مناسبة وملئمة, وبشكل عام, القيام بكل ما قد يكون ضروري ا لتمثيل الشركة بمبالغ 

ل تتجاوز 500,000,000 )خمسمائة مليون جنيه مصري( في أي معاملة معينة. لحاسم حسن محمد حميدة الحق 

منفردا , في التوقيع على وإبرام عقود لبيع المنتجات, بما في ذلك ترخيص البرامج و/أو ترخيص صيانة البرامج, 

و/أو اتفاقيات تقديم الخدمات من أي نوع, وتنفيذ أي أعمال متأصلة في نطاق تحقيق غرض الشركة و/أو النشاط 

العادي, قبل العملء أو الشركاء أو أي جهات عامة أو خاصة أخرى تنوي الشركة إبرام عقود معها, وفق ا للشروط 

والحكام التي تعتبر مناسبة, بما في ذلك إخطارات التوقيع وشروط القبول المتعلقة بالمشاريع التي تم منحها 

للشركة. دون تقييد ما سبق, يحق لحاسم حسن محمد حميدة منفردا , بما في ذلك تفويض من يراه مناسبا, فى 

التفاوض والتنفيذ والتوقيع على جميع العقود والعقود من الباطن واتفاقيات شراء وبيع البرامج وترخيص البرامج و 

تراخيص صيانة البرامج, واتفاقيات تقديم الخدمات من أي نوع , وأداء جميع العمال اللزمة, في نطاق متابعة 

النشطة العادية للشركة, قبل مقدمي الخدمة أو الشركاء أو أي كيانات أخرى قد تنوي الشركة )من الباطن( التعاقد 

معها, بموجب الشروط والحكام التى يراها هذا الشخص مناسبة, وذلك مع مراعاة الميزانيات السنوية للشركة 

بمبالغ ل تتجاوز 150,000,000 )مائة و خمسون مليون جنيه مصري( في أي معاملة معينة. )ب( الشتراك 

بالعطاءات لحاسم حسن محمد حميدة الحق منفردا بالتوقيع المشترك مع سهيل أحمد عبدالوهاب زكريا العبد )من 

غير المديرين( في التفاوض وتنفيذ وتوقيع مذكرات التفاهم أو اى نوع اخر من أنواع العقود والتى تؤدى الى 

الشتراك فى تمثيل الشركة بالقطاع العام أو الخاص أو المسابقات الخاصة والتحالفات, المشاريع المشتركة أو شكل 
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اخر من أشكال المشاركة أو التعاون التجارى, و/أو التقدم المشترك للمناقصات التجارية, و/أو الشتراك مع 

أطراف ثالثة لتقديم العروض التجارية او المشاركة الخاصة بهذه العقود. )ج( الضرائب مع مراعاة الصلحيات 

البنكية المذكورة أعله, لكل من حاسم حسن محمد حميدة و أحمد سيد عبد الفضيل صالح )من غير المديرين(  

منفردين أو مجتمعين, الحق في التوقيع على المستندات المتعلقة بالشتراكات أو الضرائب اللزامية نيابة عن 

الشركة بما في ذلك تقديم القرارات الضريبية بكافة أنواعها, بالضافة إلى أي نماذج او إقرارات بغرض أي 

استيفاء ضريبي, أو أي مستندات آخري يتطلبها التشريع الضريبي.  لحاسم حسن محمد حميدة وأحمد سيد عبد 

الفضيل صالح )من غير المديرين( الحق منفردين أو مجتمعين في تمثيل الشركة أمام مصلحة الضرائب 

بمأمورياتها المختلفة ومصلحة الضرائب على المبيعات بمأمورياتها المختلفة ومصلحة القيمة المضافة بمأمورياتها 

المختلفة وأي ادارات خاصة ومأموريات الضرائب بكافة أنوعها, واللجان الداخلية ولجان الطعن والوزارات 

ومكاتب الشهر العقاري وتسجيل الراضي ولهم الحق في طلب وتنفيذ وتوقيع أي طلبات أو نماذج لزمة في هذا 

الشأن.)د( العمالة/الستشارات: لحاسم حسن محمد حميدة الحق منفردا في الدخول في عقود العمل أو الستشارات 

وتعديل هذه العقود وإنهاؤها, وممارسة جميع الصلحيات التي تكفلها له القوانين والتشريعات فيما يتعلق بعقود 

العمل و الستشارات وذلك دون استثناء, بما في ذلك صلحيات تحديد المكافآت والرواتب, وترقية الموظفين أو 

تخفيض درجتهم, أو فصل أي موظف في الشركة, ويشترط لحاسم حسن محمد حميدة توقيع روبيرت دريسناك )

من غير المديرين( المشترك, وذلك في حالة تعديل أو إنهاء أو الدخول في أي عقد من عقود التوظيف أو العمل أو 

الستشارات: )1( ينص على دفع أو الموافقة على دفع تسويات انهاء خدمة لموظف بما يزيد عن مائة ألف جنيه 

مصري )أو ما يعادله بالعملت الجنبية(, )2( يقدم تعويض يجاوز مليون جنيه مصري )أو ما يعادله بالعملت 

الجنبية( في السنه الواحدة, )3( تجاوز مدته 24 شهر ميلدي أو )4( يكون من أقارب حاسم حسن محمد حميدة. 

لحاسم حسن محمد حميدة الحق, بالتوقيع المشترك لروبيرت دريسناك )من غير المديرين( صلحية الدخول في أو 

إعلن عن أو التفاوض أو تعديل أو إنهاء أي خطط أو ترتيبات أو مكافآت أو أي أنظمة متعلقة بحوافز للموظفين. 

لحاسم حسن محمد حميدة الحق منفردا , إصدار أوراق تفيد اعتماد موظفي الشركة أو مستشاريها فيما يخص أداء 

عمل أو مجموعة أعمال نيابة عن الشركة. )هـ( القضايا/المنازعات لحاسم حسن محمد حميدة الحق منفردا, فى 

تمثيل الشركة أمام المحاكم, ولديه الصلحيات اللزمة للتنازل والشهادة في أي إجراءات قانونية قد تكون الشركة 

طرف فيها, ودون التقيد بما سبق, يتمتع حاسم حسن محمد حميدة منفردا, بالحق  في تفويض هذه الصلحيات, 

كلي ا أو جزئي ا, إلى محامس أو مفوض, لتقديم أسئلة لقرارات المحكمين, لداء التزامات التحكيم وبنود التحكيم, وتعيين 

المحكمين وتلقي إخطارات التحكيم أو قرار التحكيم وتقديم هذه الخطارات أو تنفيذها أو العتراض عليها , وتقديم 

أي استئناف. )و( التوكيلت لحاسم حسن محمد حميدة الحق منفردا فى توقيع كافة التوكيلت نيابة عن الشركة. )

ز( المرافق لحاسم حسن محمد حميدة منفردا الحق فى الدخول فى عقود توريد الكهرباء والمياه والغاز والهاتف 

والبرقيات وعقود النظافة وخدمات التنظيف والتخلص من القمامة وخدمات المن والحراسة والمراقبة. لحاسم 

حسن محمد حميدة منفردا الحق فى توقيع اتفاقيات شراء و/أو إيجار السيارات أو العقارات/البضائع المنقولة )على 

سبيل المثال: ماكينات التصوير, والطابعات, وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها, والثاث المكتبي( وله الحق فى إنهاء 

أي و/ أو جميع هذه التفاقيات وعقود اليجار وممارسة كافة الصلحيات الممنوحة له بموجب القوانين المعمول 

بها في هذا الشأن دون استثناء, على أنه بدون التوقيع المشترك لروبيرت دريسناك )من غير المديرين(, لن يكون 

لحاسم حسن محمد حميدة أو من يفوضه, سلطة التفاوض أو التعديل أو النهاء أو الدخول في أي من هذه التفاقيات 

أو عقود اليجار التي تنطوي على مبالغ تزيد عن 250,000 جنيه ا مصري ا, )مائتان وخمسون ألف جنيه(.

3175 - حسام محمد محمد درويش  مدير   المقيد برقم قيد    156538   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-03 

برقم ايداع   40233 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2021  بــ :  

Page 1312 of 1616 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

3176 - عادل  محمد  احمد  السيد  مدير   المقيد برقم قيد    156538   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-03 

برقم ايداع   40233 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محدوده - 

يمثل المديرون  الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - 

للسيد / حسام محمد محمد درويش والسيد / حسام بدر الدين محمد على والسيد / عادل محمد احمد السيد مجتمعين 

او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ,  وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها - لى اتنين من المديرين  مجتمعين فقط الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج 

عن رأس المال واصدار خطابات وشهادات الضمان ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها - ولجميع المديرين مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض من البنوك والتوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة 

ولمصلحتها

3177 - ازهار احمد عبد الفتاح محمود  مدير   المقيد برقم قيد    156538   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2020 برقم ايداع   40233 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2021  بــ :  استقالة

3178 - حسام بدر الدين محمد على  مدير   المقيد برقم قيد    156538   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-03 

برقم ايداع   40233 تم التأشير فى تاريخ 15-06-2021  بــ :  

3190 - حسيب رمزى حسن حسيب  مدير   المقيد برقم قيد    168269   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-30 

برقم ايداع   30369 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2021  بــ :  

3191 - حسين منتصر حسين عبد العزيز حسين  مدير   المقيد برقم قيد    168269   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2021 برقم ايداع   30369 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2021  بــ :  استقالة

3192 - محمودصلح حمزه محمد بدير  مدير   المقيد برقم قيد    168269   وتم ايداعه بتاريخ    

30-06-2021 برقم ايداع   30369 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2021  بــ :  استقالة

3220 - محمد مصطفى حمزه على  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171180   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2021 برقم ايداع   39080 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2021  بــ :  

3221 - احمد جمال احمد كامل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    171216   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-25 

برقم ايداع   39216 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2021  بــ :  للفروع

3228 - هبه سيد سيد محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    171443   وتم ايداعه بتاريخ    29-08-2021 برقم 

ايداع   39943 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  يقوم المصفي بجميع العمال التي تقتضيها التصفيه 

وعلي وجه الخصوص:  1- وفاء ما علي الشركه من ديون  2- بيع مال الشركه منقول او عقارا بالمزاد العلني او 

ايه طريقه اخري .   3- تمثيل الشركه امام القضاء وقبول الصلح التحكيم .

3229 - ايمن محمد الطيب محمد سليمان سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163703   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-03-2021 برقم ايداع   13623 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  استقالة
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3230 - كريم بدر الدين احمد بدر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163703   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2021 برقم ايداع   13623 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  مثل  عن صندوق مصر 

السيادي للستثمار والتنمية - والموافقة على تحديد صلحيات مجلس إدارة الشركة, لتصبح على النحو التالي:  

أول : 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. )2( تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. )3( تمثيل الشركة 

أمام أقسام الشرطة. )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. )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. )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. )7( تمثيل الشركة أمام شركة مصر للمقاصة 

والتسوية والحفظ 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 

والتسوية والحفظ المركزي والطلع على ملف الشركة لدي شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي 

واستخراج صور طبق الصل. )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. )9( تمثيل 

الشركة أمام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة إداراتها وكافة فروعها وتقديم واستلم كافة الطلبات والمستندات 

والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها والطلع على ملف الشركة لدي الهيئة العامة للتنمية الصناعية واستخراج 

صور طبق الصل. )10( 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. )11( 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. )12( 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. )13( 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. )14( 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. )15( التعامل والتوقيع باسم الشركة 

وضمن أغراضها لستصدار وتجديد كافة أنواع التراخيص والموافقات المطلوبة. )16( حق إبرام والتوقيع باسم 

الشركة على كافة أنواع العقود بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: عقود البيع البتدائية والنهائية, وعقود 

الشراء وعقود اليجار والنتفاع. )17( التصرف باسم الشركة في منقولت الشركة وممتلكاتها بما في ذلك على 

سبيل المثال وليس الحصر: السيارات والتوقيع على كافة المستندات اللزمة لتسجيل السيارات أمام كافة الهيئات 

والمصالح الحكومية بما في ذلك كافة إدارات المرور. )18( التوقيع باسم الشركة وإبرام وتجديد بوالص التأمين 

بكافة أنواعها. )19( تعيين وعزل موظفي ومستخدمي ووكلء الشركة والتوقيع وإبرام عقود تقديم الخدمات. )20( 

إقامة أو تعديل أي نظام تقاعدي أو مكافأة أو خطة حوافز لموظفي الشركة. )21( تمثيل الشركة في كافة 

الصلحيات والجراءات اللزمة لتأسيس جميع أنواع الشركات أو الصناديق أو الفروع أو الكيانات القانونية 

الخرى التي تشحقق أغراض الشركة أو في زيادة رؤوس أموالها, وذلك أمام كافة الجهات الحكومية وغير 
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الحكومية, بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: الهيئة العامة للستثمار, المناطق 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 اللزمة بخصوص العدول عن طلبات التأسيس والحصول على شهادة من البنك بما يفيد ذلك. )22( 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليه.- ثانيا : تكون 

صلحيات التوقيع في المعاملت البنكية للشركة أمام كافة البنوك داخل أو خارج جمهورية مصر العربية على 

النحو التالي: يكون للستاذ/ كريم بدر الدين احمد بدر – بصفته رئيس مجلس الدارة مثل  عن صندوق مصر 

السيادي للستثمار والتنمية. والستاذ/ أحمد محمد هانئ عبد الرازق فوزي السيد مجتمعين أو لي منهما مجتمعا  

مع الستاذ/ عبدل عبد العزيز نجا البياري– بصفته عضو مجلس إدارة مثل  عن صندوق مصر السيادي 

للستثمار والتنمية. أو الستاذة/ نهى رشدي سعد الدين خليل مثل  عن صندوق مصر السيادي للستثمار والتنمية. 

صلحيات التوقيع التالية: )1( فتح و/أو غلق الحسابات البنكية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك. )2( 

ربط الودائع والشهادات وأذون الخزانة وغيرها من النظمة الدخارية البنكية والتوقيع على كافة المستندات 

المتعلقة بذلك. )3( إيداع المبالغ بحسابات الشركة بالبنوك والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك. )4( الحق 

في التصرف في سداد و/أو دفع و/أو صرف جميع المبالغ المستحقة للشركة على سبيل المثال ل الحصر: 

المصاريف العمومية والمصاريف التشغيلية. )5( التوقيع أمام كافة البنوك لسداد وتحويل أجور ومكافأت وحوافز 

للعاملين أو لسداد أية مدفوعات أخري عن طريق التحويلت البنكية والنترنت البنكي وفقا  لحتياجات العمل 

والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك. )6( التوقيع أمام كافة البنوك بالسحب والتحويلت والتعامل على كافة 

حسابات الشركة البنكية وإصدار الشيكات وتظهيرها والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك. )7( طلب 

القروض والضمانات البنكية والتسهيلت الئتمانية وإبرام التفاقيات مع البنوك نيابة عن الشركة على أن يكون 

التوقيع على عقود القروض بعد العرض على مجلس إدارة الشركة والمصادقة عليه. )8( رهن أصول الشركة 

وممتلكاتها كضمانات للمبالغ المستحقة لدى البنوك على أن يكون التوقيع على عقود الرهن والضمان بعد العرض 

على مجلس إدارة الشركة والمصادقة عليه. )9( إغلق جميع أنواع التسهيلت البنكية وإعادة هيكلة وجدولة جميع 

التسهيلت البنكية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك. )10( حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض 

مما ذكر وذلك في حدود الصلحيات الممنوحة إليهم.

3231 - عبد ا عبد العزيز نجا البيارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163703   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2021 برقم ايداع   13623 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  ممثل  عن صندوق مصر 

السيادي للستثمار والتنمية.

3232 - نهى رشدي سعد الدين خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    163703   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2021 برقم ايداع   13623 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  ممثل  عن صندوق مصر 

السيادي للستثمار والتنمية.

3233 - احمد عادل محمد علي سلمة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    171401   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2021 برقم ايداع   39734 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2021  بــ :  
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3179 - حسين النعماني حسين ماضي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167507   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27327 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الدارة - 

إعطاء السيد / حسين النعماني حسين ماضي . رئيس مجلس الدارة منفردا الحق في التوقيع علي معاملت الشركة 

وتعهداتها وله 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 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 أغراضها وكذلك له الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركة ولصالحها وله حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها للنفس أو للغير وله حق التوكيل 

لصالح البنوك في كل أو بعض ما ذكر وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 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   رابعا : إعطاء السيد / مصطفي النعماني حسين ماضي . العضو المنتدب منفردا الحق في 

التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها وله 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 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 

أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها للنفس 

أو للغير وله حق التوكيل لصالح البنوك في كل أو بعض ما ذكر وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

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

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.

3180 - مصطفى النعماني حسين ماضي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    167507   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27327 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  

3181 - كرم النعماني حسين ماضي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167507   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27327 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  

3182 - منى قدري محمد امين جعفر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167507   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27327 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  

3183 - ديانا عصام الدين احمد شبل  مدير   المقيد برقم قيد    167530   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-16 

برقم ايداع   27350 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  استقالة

3184 - محمود عمر دسوقى على  مدير   المقيد برقم قيد    167530   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-16 

برقم ايداع   27350 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير منفردا الحق في 

التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وإيداع و فتح 

وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات و استصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و 

أجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وابرام كافة 

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

بعض ما ذكر.
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3185 - بيليبتس اوليغ اوليغوفيتش   Pilipets Oleg  مدير   المقيد برقم قيد    167919   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2021 برقم ايداع   28916 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  للفرع بدل من المدير السابق -  

تمثيل مصالح الشركة المتعلقة بأنشطة وإدارة فرع الشركة في الدولة والمؤسسات العامة والتجارية في جمهورية 

مصر العربية والمنظمات الجنبية, بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر, المديرية العامة للستثمارات 

والمنطقة الحرة, وزارة الصناعة والتجارة الخارجية, وزارة التموين والتجارة الداخلية, وزارة العدل, مكاتب 

وإدارات التسجيل التجاري, مكاتب كاتب العدل, مسجل الشركات في البلد, المؤسسة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات, سجل الموردين, سجل المستوردين, الوسطاء التجاريين, الغرف التجارية, جميع المصالح الضريبية 

المصرية, هيئة تسجيل منشورات العلمات التجارية والمشروعات الصناعية, اتحاد مقاولي البناء, وزارة السياحة, 

الدارة العامة لتنشيط السياحة, جميع المحافظات والضمان الجتماعي القومي, الهيئة العامة للستثمار والمنطقة 

الحرة في مصر )GAFI( وغيرها, يحق للشخص المرخص له التوقيع وتقديم واستلم أي استمارات طلب وأوراق 

ووثائق وطلبات وقرارات المصالحة والخطابات والقرارات والمطالب والخطارات, المستندات والشهادات, ودفع 

رسوم الدولة ورسومها؛       إدارة الفرع, بما في ذلك تمثيل مصالح الشركة في بنوك جمهورية مصر العربية 

وفتح والعمل بحسابات تسوية للفرع في البنوك في جمهورية مصر العربية وإدارة الموال على الحسابات مع الحق 

في التوقيع على المستندات المالية والمصرفية والدفع الخرى المتعلقة بأنشطة الفرع؛       القيام بإجراءات أخرى 

لدارة الفرع, بما في ذلك إعداد وتوقيع مستندات الموظفين للفرع وتوظيف الموظفين في الفرع وإبرام عقود 

واتفاقيات العمل مع الموظفين وتعديل عقود العمل ونقل الموظفين إلى وظائف أخرى وإبرام التفاقيات بشأن 

المسؤولية الفردية الكاملة, مسؤولية موظفي الفرع؛       نيابة عن الشركة وفي إطار إدارة الفرع, قم بإعداد 

وتوقيع الوامر والمستندات: عند إرسال الموظفين في رحلت عمل وفي الجازات والجمع بين الواجبات والوفاء 

بها والتأمين الطبي الجباري للموظفين وشهادات الجازة المرضية وإنشاء لجان داخلية؛       تطوير جدول 

التوظيف في الفرع؛       بالتفاق مع إدارة الشركة يبرم ويوقع عقود النفاق المتعلقة بأنشطة الفرع؛ إبرام عقود 

إيجار المباني وتوقيعها؛ إبرام جميع أنواع عقود إيرادات القانون المدني نيابة عن الشركة في إطار أنشطة الفرع 

التي ل تتعارض مع النشطة النظامية للشركة, بما في ذلك عقود العمل )عقد عام, عقد من الباطن( وعقود خدمة 

وعقود عمل مع أفراد وعقود عقد الندوات والختبار مع الكيانات العتبارية والفراد )باستثناء المعاملت التي 

تتطلب الموافقة وهي: المعاملت الرئيسية, المعاملت المتعلقة بتقديم القروض, الضمانات, الحصول على 

الضمانات المصرفية, الرهونات الخرى, التنازل عن المطالبات, التحويل الدين والقتراض والمعاملت التي 

يوجد فيها مصلحة لرئيس الشركة والمعاملت المتعلقة بالتخلص من مساهمة )أسهم( في رأس مال )سهم( 

المصرح به للشركات القتصادية أو الشراكات وكذلك السهم المملوكة من قبل شركة(؛ في إطار التفاقيات 

المبرمة نيابة عن الشركة: التفاوض مع المقاولين؛ التوقيع على أعمال العمل المنجزة )الخدمات المقدمة والوفاء 

باللتزامات وقبول العمل( وأعمال القبول ونقل المباني )المعدات والصول المادية( والفواتير والفواتير ووثائق 

الشحن وأعمال التسوية وغيرها من المستندات الضرورية؛ التصديق بشكل صحيح على نسخ من المستندات 

المتعلقة بأنشطة الفرع. 2. أنا أحتفظ بالسيطرة على تنفيذ المر.

3186 - احمد محمد وائل عبد ا اباظه  مدير   المقيد برقم قيد    168105   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2021 برقم ايداع   29605 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  

3187 - هانيه علء الدين رسمي يوسف جازيه  مدير   المقيد برقم قيد    168105   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2021 برقم ايداع   29605 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  
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3188 - شريف محمد وائل عبد ا أباظة  مدير   المقيد برقم قيد    168105   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2021 برقم ايداع   29605 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين 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 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 وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان ماعدا 

القتراض والرهن وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها مجتمعين ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر .

3189 - ألبينا بيرناتسيفا  مدير   المقيد برقم قيد    168264   وتم ايداعه بتاريخ    30-06-2021 برقم ايداع   

30307 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2021  بــ :  فرع - الشركة المساهمة كونسيرن تيتان - من تاريخ إصدار 

هذا القرار يتم تعديل صلحيات مديرة فرع الشركة المساهمة كونسيرن تيتان في القاهرة السيدة / ألبينا بيرناتسيفا 

الصلحيات التالية : - تمثيل مصالح الفرع في الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الرسمية الكائنة في 

جمهورية مصر العربية بما في ذلك الغرفة التجارية والصناعة ومصلحة الضرائب العامة والتعامل مع البنوك في 

كافة التصرفات المصرفية من فتح واغلق وسحب وايداع واصدار شهادات ودفاتر الشيكات والشهر العقاري 

والمحاكم والهيئات الحكومية التنفيذية وسلطات الترخيص والجمارك - بالضافة إلى ذلك, يحق لها تقديم المستندات 

لتسجيل فرع, دفع الرسوم والمدفوعات الخرى, وإعداد وتوقيع جميع المستندات والتعديلت اللزمة عليها فيما 

يتعلق بتسجيل وتشغيل الفرع, والتعامل مع ومصلحة الضرائب العامة, بما في ذلك الحصول على رقم ضريبي 

للفرع, وكذلك توقيع أي مستندات لتنفيذ أنشطة الفرع - بالضافة إلى ذلك, لها الحق في التعامل مع البنوك, بما في 

ذلك فتح وإغلق الحسابات وإيداع الموال وتحويلها في أي بنك في جمهورية مصر العربية - كذلك يسمح لها 

بتوقيع عقود تقديم الخدمات المحاسبية وتأجير المباني السكنية والدارية, وكذلك المباني والمنشأت الخرى لضمان 

سير أنشطة الفرع, وعقود التأجير التمويلي, وعقود القراض والقتراض - لها الحق في التوقيع على خطابات 

الضمان الصادرة باسم الفرع, وعقود بيع وشراء أصول الفرع - لها الحق في القيام بجميع الجراءات اللزمة 

لدارة موظفي الشركة؛ التوقيع على جميع وثائق الموظفين )عقود العمل, أوامر الموظفين, أوامر النشطة 

الساسية للموظفين, الحوافز والعقوبات, أوامر رحلت العمل, أوامر التأمين الصحي الطوعي, أوامر التغيير في 

قائمة الموظفين( - خطابات التعاون في مجال تطوير الموظفين. رسائل تنظيم عمل رياض الطفال والمدارس )

التفاعل مع السلطات التربوية( - ويحق لها تمثيل مصالح هيئات الحكم الذاتي المحلية, بما في ذلك السلطات 

الضريبية والسلطات القضائية والتنفيذية وغيرها من هيئات الدولة في جمهورية مصر العربية - وتوقيع العقود 

نيابة عن الفرع لتحقيق أهداف إنشاء الفرع وضمان سير نشاطه - كما يحق لها توقيع وتقديم أي طلبات أو 

مستندات ضرورية إلى جميع الدارات والوزارات والهيئات المختصة, بما في ذلك الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة )GAFI( ووزارة العدل, ومكاتب وإدارات السجل التجاري, ومكاتب الشهر العقاري - للمديرة 

الحق في التعامل مع مكتب كاتب العدل لتأكيد تواريخ عقود اليجار, كما يحق له التعامل مع مصلحة الضرائب و 

وزارة القوى العاملة, و مكتب العمل واستخراج تصاريح العمل, و الهيئة الوطنية للتأمين الجتماعي, ومكتب 

الجوازات والهجرة والقامة, وإدارة تجديد تصاريح القامة - يحق لها توقيع أي نوع من العقود نيابة عن الفرع 

بأي مبلغ دون الحصر, وذلك لتحقيق أهداف إنشاء الفرع وضمان  تنفيذ أنشطته - كما يحق لها تمثيلي أمام الهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات, والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء, ومصلحة الجمارك 

ا بالتصرف نيابة عن فرع الشركة  المصرية, وتمثيلي بشكل عام أمام جميع الجهات الحكومية - المديرة مخول أيض 

في مصلحة الضرائب المصرية وفروعها ولجان الطعن الضريبي لحل المسائل المتعلقة بالضرائب؛ وتقديم 

المذكرات واستلمها ومناقشة نسخ التقارير والتقييمات وقبول / رفض أي شيء يتعين له قبوله / رفضه وفق ا 

ا توكيل  لتقديره؛ وتمثيلي أمام مصلحة الضرائب ولجان الطعن الضريبي ولجان تسوية المنازعات - يحق لها أيض 

أو تفويض الغير في كل أو بعض من صلحياتها المذكورة أعله
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3193 - احمد ضياءالدين عبدالفتاح  مدير   المقيد برقم قيد    168269   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-30 

برقم ايداع   30369 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محدودة - 

يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة 

وللمديرون 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 البنوك 

والمصارف ومن سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي 

الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتابتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهم الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد وكافة المستندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم الحق في 

التوقيع علي عقود تاسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق في توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .

3194 - احمد محمد محمد طه  مدير   المقيد برقم قيد    168269   وتم ايداعه بتاريخ    30-06-2021 برقم 

ايداع   30369 تم التأشير فى تاريخ 30-06-2021  بــ :  استقالة

3195 - احمد  فوزي فؤاد  محمود  مدير   المقيد برقم قيد    168396   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-05 

برقم ايداع   30696 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2021  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة- يمثل 

المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفذية للجمعية العالمة   وللمدير منفردا الحق  فى 

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

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

حسابات والفراج عن راس المال  والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها 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 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى التوقيع على عقود التعديل للشركات امام الشهر 

العقارى ةايضا توثيق الدفاتر القاتونية والتجارية فى الشهر العقارى وله الحق فى التوقيع على كافة عقود البيع 

الخاصة بالشركة  وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

3196 - عمر طارق سامى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    168396   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-05 

برقم ايداع   30696 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2021  بــ :  استقالة

3197 - ماجد حنس فرج حنس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168437   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-06 

برقم ايداع   30937 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  محرم بك

3198 - ماركو ناجى فرج حنس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168437   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   30937 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  للفرعين - اللوتس البساتين و 

شيراتون

3199 - ريمون حنس فرج حنس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168437   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   30937 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  للفرعين - 6 اكتوبر 1 و 6 

اكتوبر 2 .

3200 - يوسف محمد عرفه هاشم الغرابلى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    168488   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   30988 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  

3201 - احمد محمد عرفه هاشم الغرابلى  مدير   المقيد برقم قيد    168488   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   30988 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  
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3202 - سالى محمد عرفه هاشم الغرابلى  مدير   المقيد برقم قيد    168488   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2021 برقم ايداع   30988 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2021  بــ :  يمثل المديرون السيدة / سالى 

محمد عرفه هاشم الغرابلى والسيد / أحمد محمد عرفه هاشم الغرابلى الشركة فى علقتها مع الغير و لهم مجتمعين 

أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين مجتمعين   اومنفردين الحق فى التعامل بأسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع وفتح حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف  و والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة 

ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت  وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق  فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ المالية وتوقيع 

و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود والمشارطات  و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق  التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها 

ولهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها  والسيد / 

يوسف محمد عرفه هاشم الغرابلى حق إدارة العلقات العامة فقط .

3203 - احمد محمد محمد فكرى الموجى  مدير   المقيد برقم قيد    168548   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   31251 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  ويباشر المديرون  وظائفهم  

لمدة غير محددة - تعديل الدارة والتوقيع للشركة - يمثل السيد/ احمد محمد توفيق زوين - والسيد/ احمد محمد 

محمد فكرى الموجى الشركة مجتمعين او منفردين  في علقتها مع الغير في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامه - 

والسيد/ احمد محمد توفيق زوين والسيد/ احمد محمد محمد فكرى الموجى  مجتمعين او منفردين  حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم  وكذلك لهم 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 و كما لهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

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

وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها وفسخها كل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها - وبينما لهم مجتمعين فقط الحق في التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر

3204 - احمد محمد توفيق زوين  مدير   المقيد برقم قيد    168548   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-07 

برقم ايداع   31251 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

3205 - مهند رجائى سعد محمود مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    168562   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   31265 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة. يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة. 

ولهما مجتمعان 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 حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.
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3206 - عبد المنعم محمد عزمى محمود عبدالعزيز  مدير   المقيد برقم قيد    168562   وتم ايداعه بتاريخ    

07-07-2021 برقم ايداع   31265 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  استقالة

3207 - محمد نورالدين سيد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    168562   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-07 

برقم ايداع   31265 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2021  بــ :  

3208 - محمد حسين عبدالحميد عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    168977   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   32677 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفرديين او مجتمعيين  في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . وللمديرين  منفرديين او مجتمعيين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل  مع جميع 

البنوك  والمصارف والتوقيع على الشيكات  وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له 

حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم مجتمعين او منفرديين الحق 

فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم  الحق قبض ودفع المبلغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشطارات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة النقدية وبالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

3209 - ميار  احمد محمد احمد  عبد الظاهر  مدير   المقيد برقم قيد    168977   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2021 برقم ايداع   32677 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2021  بــ :  

3210 - ريان عبد الرحيم عبد العال محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    170229   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2021 برقم ايداع   36031 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2021  بــ :  

3211 - نادر طه سلمان  مدير   المقيد برقم قيد    170249   وتم ايداعه بتاريخ    08-08-2021 برقم ايداع   

36055 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2021  بــ :  اداريا للشركة

3212 - عبد ا  سامح  رمضان عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    170292   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2021 برقم ايداع   36192 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2021  بــ :  

3213 - حسن صلح عبدالحميد حسن جاد  مدير   المقيد برقم قيد    170292   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2021 برقم ايداع   36192 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2021  بــ :  ويباشر المديرين  وظائفهما  

لمدة غير محددة

3214 - شريف اشرف عبدالبنى عبدالنبى هاشم  مدير   المقيد برقم قيد    170292   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2021 برقم ايداع   36192 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2021  بــ :  

3215 - محمد سيد محمد السمان علم  مدير   المقيد برقم قيد    170456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2021 برقم ايداع   36756 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة علقتها 

مع الغير , ولهم  منفردين  او مجتمعين فى هذا الصد اوسع السلطات ل دارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

احتفظ به صراحة  هذا العقد  او قانون الشركات  الشركة او لئحتة التنفيذية للجمعية العادية . وللمديرين مجتمعين 

او منفردين 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 والمصار ف من سحب 

وايداع وفتح حسابات وغلقها  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج 

عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن  ل صول الشركة وممتلكتها العقارية  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 المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد وبالجل ولهما الحق في التوقيع علي عقد تأسيس الشركات ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر

3216 - سيد محمد السمان علم  مدير   المقيد برقم قيد    170456   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-11 

برقم ايداع   36756 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  استقالة
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3217 - احمد عاطف ابراهيم محمد العبد  مدير   المقيد برقم قيد    170456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-08-2021 برقم ايداع   36756 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2021  بــ :  

3218 - معتز مختار عبدالفتاح سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    170569   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2021 برقم ايداع   37187 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2021  بــ :  استقالة

3219 - شريف رشاد خلوصى يحيى  مدير   المقيد برقم قيد    170569   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2021 برقم ايداع   37187 تم التأشير فى تاريخ 15-08-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في 

علقاتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية , و للمدير 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 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 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 الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل    وله حق القتراض من كافه البنوك وحق كفالة الغير والبيع والرهن لي 

اصل من اصول الشركة المنقوله والعقارية وكذلك التوقيع على كافة المستندات اللزمه للحصول على التسهيلت 

الئتمانية الصادرة لصالح الشركة من الجهات المختلفة بما فيها جميع البنوك المصرية والجنبية وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3222 - عمر شريف عبدالجيد موسى  مدير   المقيد برقم قيد    171243   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2021 برقم ايداع   39243 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمده 

غير محددة يمثل المديران السيد / احمد شوقى احمد الدسوقى الميدانى - الصفه مدير- الجنسيه مصر- المقيم فى 

:16 ش ابو طالب –  عين شمس - القاهره السيد / عمر شريف عبد الجيد موسي - الصفه مدير- الجنسيه مصر- 

المقيم فى : 6ج سما القاهره- المقطم -  القاهره .  الشركه في علقتهما مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في 

هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او 

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصاريف وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغرضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والرضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

3223 - احمد شوقى احمدالدسوقى الميدانى  مدير   المقيد برقم قيد    171243   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2021 برقم ايداع   39243 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2021  بــ :  

3224 - محمد عاطف سليمان محروس  مدير   المقيد برقم قيد    171243   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2021 برقم ايداع   39243 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2021  بــ :  استقالة

3225 - احمد مرزق احمد قناوى  مدير   المقيد برقم قيد    171274   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-25 

برقم ايداع   39374 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2021  بــ :  
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3226 - شادية احمد صبرة عبدالعزيز  مدير   المقيد برقم قيد    171274   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2021 برقم ايداع   39374 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2021  بــ :  - يباشران المديران وظائفهما 

لمدة غير محددة . يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير ولهما مجتمعان او منفردان فى هذا الصدد  أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لحته التنفيذية 

للجمعية العامة . وللمديران مجتمعان او منفردان الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و لهما حق التعامل 

مع  وزارة القوى العاملة و مصلحة الضرائب و الغرفة التجارية و الهيئة العامة للستثمار و المناطق الحرة و 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح و غلق 

الحسابات واستصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف والتوقيع 

على الشيكات وحق القتراض والرهن و كذلك لهما منفردان  حق شراء و  بيع اصول الشركة و ممتلكاتها 

العقارية و الراضى  والسيارات و المنقولت و لهما  منفردان حق التوقيع على عقود التاسيس و التعديل بعد 

موافقة الجمعية العامة و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي و وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق وقبض ودفع  المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما منفردان  حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3227 - كيرلس نشأت رشدى قلدس  مدير   المقيد برقم قيد    171385   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-29 

برقم ايداع   39718 تم التأشير فى تاريخ 29-08-2021  بــ :  - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.وللمديرين منفردين أو مجتمعين 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 وفتح وغلق 

الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والتنازل عن 

العلمات التجارية وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 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.

3234 - عبد العزيز حمد ابراهيم السلوم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    104595   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2017 برقم ايداع   13862 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  يملك حق التوقيع علي 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه التعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره 

الحق في ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين 

.   وللسيد رئيس مجلس الداره / عبدالعزيز حمد ابراهيم السلوم منفردا حق التوقيع منفردا  عن الشركة امام الغير 

و كافه الجهات الرسمية الحكومية و الخاصة و جميع أنواع  البنوك و الشهر العقاري و غير ذلك من الجهات و 

التوقيع على الشيكات و صرف الشيكات و فتح الحسابات لدى البنوك و التعامل عليها و حق الرهن و القتراض 

باسم الشركة و كذلك حق التوقيع على عقود الشراء و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و 

السيارات امام الشهر العقاري باسم الشركة و لمصلحتها و كذلك حق تفويض و توكيل الغير في كل او بعض ما 

سبق وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركه ووكلئها وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في قبض ودفع 

المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود المشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او ماذكر و كذلك التصديق 

والتوثيق لكافة الوراق والعقود  امام مصلحة الشهر العقاري وامام وزارة الخارجية وكافة الجهات الحكومية و 

غير الحكومية و كذلك حق تفويض و توكيل الغير في كل او بعض مما سبق

3235 - محمد مجدي محمد ممدوح عبد المجيد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171626   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-08-2021 برقم ايداع   40439 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  ممثل  عن 

.AUR WD Holding Ltd شركة اور دبليو دي هولدينج ال تي دي
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3236 - اشرف عبدالتواب عبدالرازق 

سالمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171626   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2021 برقم ايداع   

AUR  40439 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  ممثلعن شركة اور دابليو دي هولدينج ال تى دي

WD Holding Ltd - يحق للسيد/ رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء. كما يحق لشخص من فئة 

التوقيع )أ( وشخص من فئة التوقيع )ب(, كالتي:  فئة التوقيع )أ(: السيد/ رئيس مجلس الدارة أو العضو المنتدب؛  

فئة التوقيع )ب(: المدير المالي؛  التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الجهات والمصالح الرسمية أو 

الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وتوقيع كافة العقود وإجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة, والتوقيع علي عقود إيجار العقارات 

والمنقولت والصول الثابتة وغيرها امام مصلحة الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات وتعديل نظمها الساسية, وكذلك في التوقيع علي عقود بيع وشراء السيارات 

لصالح الشركة والتعامل مع إدارات المرور وأمام مصلحة الضرائب بكافة أنواعها واللجان الداخلية ولجان الطعن 

ومصلحة التسجيل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة 

للرقابة علي الصادرات والواردات وإبرام عقود الصفقات والمشارطات باسم الشركة ولصالحها. كما يحق لهما 

التعامل أمام جميع البنوك والمصارف والهيئات المالية وأي نوع من أنواع المعاملت المالية من سحب وإيداع 

وصرف والتوقيع على الشيكات, كذلك حق غلق وفتح الحسابات البنكية وكذلك التوقيع على عقود التسهيلت 

الئتمانية والرهن والقرض, وكذلك حق التوقيع على الفراج عن رأس المال, ولهما الحق في توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3237 - رافت مصطفى عبدالرازق صالح نصار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171626   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-08-2021 برقم ايداع   40439 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  

3238 - نجلء حسن رجب زين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171626   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2021 برقم ايداع   40439 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  ممثل  عن شركة اور دبليو دي 

.AUR WD Holding Ltd هولدينج ال تي دي

3239 - ابراهيم عبد السلم ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171626   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2021 برقم ايداع   40439 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  ممثل  عن شركة اور دبليو دي 

.AUR WD Holding Ltd هولدينج ال تي دي

3240 - مصطفى  احمد  عبد القادر  محمود  مدير مالى   المقيد برقم قيد    171626   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2021 برقم ايداع   40439 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  

3241 - حسن مصطفى عبدالرازق صالح نصار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    171626   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-08-2021 برقم ايداع   40439 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  

3242 - صالح سيد صالح السيد صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    171626   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2021 برقم ايداع   40439 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2021  بــ :  

3243 - عمرو مصطفى كامل السيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    171729   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2021 برقم ايداع   40799 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2021  بــ :  

3244 - عمرو اسماعيل  محمد حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    171963   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-2021 برقم ايداع   41563 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  
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3245 - محمد اسماعيل  محمد حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    171963   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-07 

برقم ايداع   41563 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة - 

يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمديران منفردان الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم و تمثيل الشركة امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وأيداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن رأس المال والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و بيع أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضى و السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين و عزل 

مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهما حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع 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 ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

3246 - محمود خالد إبراهيم رشدي عبد الفتاح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172025   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-09-2021 برقم ايداع   41625 تم التأشير فى تاريخ 07-09-2021  بــ :  يملك حق التوقيع 

علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , 

وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن  الشركة منفردين 

أو مجتمعين وللسيد محمود خالد إبراهيم رشدي عبد الفتاح ) رئيس مجلس الدارة ( والسيدة / بسنت حسين 

إسماعيل حسين عضو مجلس الدارة ( منفردين أو مجتمعين حق التوقيع والسحب والفراج عن رأس مال الشركة 

المودع بالبنك ولهما مجتمعين أو منفردين السيد/ محمود خالد إبراهيم رشدي عبد الفتاح ) رئيس مجلس الدارة ( 

والسيدة / بسنت حسين إسماعيل حسين ) عضو مجلس الدارة ( حق التوقيع علي معاملت الشركة ولهما اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعاملمع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء أو البيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض 

والرهن باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر

3247 - اسلم عبدالصادق الصادق الشافعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    172217   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2021 برقم ايداع   42424 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  

3248 - محمد محمود عبدالله احمد يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    172219   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2021 برقم ايداع   42460 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2021  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة - يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير و له منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - و للمدير 

منفردا الحق في التعامل بأسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع 

العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم  و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و 

ايداع و تحويل الموال و التوقيع على طلب اغلق الحساب و له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك بأسم الشركة ولصالحها و و له حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر.
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3249 - مايكل عزت لبيب مسيحه  مدير   المقيد برقم قيد    158912   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-20 

برقم ايداع   48547 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة - 

صلحيات التوقيع / يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتقظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة . وللمديران منفردين 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 حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم 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 ما ذكر .

3250 - عزت لبيب مسيحة  مدير   المقيد برقم قيد    158912   وتم ايداعه بتاريخ    20-12-2020 برقم 

ايداع   48547 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  

3251 - ابتسام محمود على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172271   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2021 برقم ايداع   42749 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2021  بــ :  أستقاله

3252 - نهى مدحت عبدالعزيز هنو  مدير   المقيد برقم قيد    172391   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-15 

برقم ايداع   43091 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2021  بــ :  استقالة

3253 - ياسر احمد ابراهيم السماديسى  مدير   المقيد برقم قيد    172391   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2021 برقم ايداع   43091 تم التأشير فى تاريخ 15-09-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع  السلطات لدارة الشركة والتعامل  باسمها فيما عدا  ما احتفظ به  

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعيه العامة .  وللمديرمنفردا 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 وايداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج من راس المال وحق اقتراض والرهن وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي 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 كافه السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او باالجل وله 

حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3254 - حسن حسن حسن القل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    172627   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-20 

برقم ايداع   43827 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2021  بــ :  

3255 - وليد سعيد حسين النجار  مدير   المقيد برقم قيد    172634   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-20 

برقم ايداع   43834 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2021  بــ :  

3256 - حسني عبدالجابر اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    172634   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-20 

برقم ايداع   43834 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2021  بــ :  

3257 - عمرو محمد السيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    172634   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-20 

برقم ايداع   43834 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2021  بــ :  

3258 - عمرو على عبدالحميد حسونه  مدير   المقيد برقم قيد    172634   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2021 برقم ايداع   43834 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2021  بــ :  

3259 - احمد محمد ماهر امين  مدير   المقيد برقم قيد    172634   وتم ايداعه بتاريخ    20-09-2021 برقم 

ايداع   43834 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدد غير محددة

3260 - احمد محمد حسام الدين السيد الملحى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172775   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-09-2021 برقم ايداع   44375 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  استقالة
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3261 - احمد رمضان سيد زكي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172775   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   44375 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  - الصلحيات أن 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 .  للسيد/ عبد ا خالد محمد سيد رضوان  العضو المنتدب الحق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , و 

للسيد/ عبد ا خالد محمد سيد رضوان ) العضو المنتدب ( مجتمعا مع السيد / احمد رمضان سيد زكي , في 

التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات و وله حق الفراج 

عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء وله حق القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وله حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقض 

أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير  في كل او بعض ما ذكر .

3262 - احمد محمود احمد عبدالجواد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    172775   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   44375 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  استقالة

3263 - عبد ا خالد محمد سيد رضوان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    172775   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2021 برقم ايداع   44375 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2021  بــ :  

3266 - محمد فوزى محمود اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    172939   وتم ايداعه بتاريخ    

23-09-2021 برقم ايداع   44739 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2021  بــ :  يمثل المدير السيد / محمد 

فوزى محمود اسماعيل الشركة في علقته مع الغير ولة منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة منفردا 

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

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 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 وكذلك لة حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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3267 - الفريد ريمون الفريد فوزى  مدير   المقيد برقم قيد    172971   وتم ايداعه بتاريخ    2021-09-23 

برقم ايداع   44914 تم التأشير فى تاريخ 23-09-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير  و له 

منفرد فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها قيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او 

القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير السيد / الفريد ريمون الفريد فوزى منفردا حق التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير حكومية وجميع الوزارات بجميع اداراتها ومكاتبها 

و القطاع العام و قطاع العمال و قطاع العمال الخاص بكافة اشكالهم و كذلك حق التوقيع على عقود الشراء و 

القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و كذلك التوقيع على 

عقود التاسيس التى تساهم فيها الشركة والتوقيع لدى الشهر العقارى و مكاتب التوثيق على عقود الشراء والبيع 

لكافة اصول الشركة من سيارات و عقارات و اصول اخرى و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنية و التجارية و حق التعاقد مع الغير  و التوقيع على عقود التاجير التمويلى و التشغيلى و ابرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوكيل او التفويض للغير فى كل 

او بعض ما ذكر وله ايضا حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و 

فتح حسابات و اصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكذلك 

الحصول والتوقيع على عقود قروض والتسهيلت الئتمانيه البنكيه و له حق توكيل او تفويض الغير  فى ذلك و 

كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له حق توكيل السادة المحاميين لرفع الدعاوى امام جميع المحاكم بكافة 

درجاتها و توكيل المحاسبين وله الحق فى توكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر و تفويض السيدة/  هنا حسني عبد 

العال حموده  رقم قومى 282041301018283) من غير المديرين (-  صلحيات المعاملت البنكية وذلك في 

الصرف والتحويل والتسديد واليداع والتوقيع على الشيكات وذلك في حدود مبلغ 100000 جنيه ) فقط مائة الف 

جنيه مصري ل غير ( .

3268 - حازم عمرو محمود موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167563   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27439 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل عن شركة كونتكت 

الماليه القابضه ش.م.م

3269 - ايمن الصاوى محمود على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167563   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27439 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل عن شركة كونتكت 

الماليه القابضه ش.م.م

3270 - صفية محمد علي برهان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167563   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27439 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل عن شركة كونتكت 

الماليه القابضه ش.م.م

3271 - هايدى فيصل على حسين المصرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167563   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-06-2021 برقم ايداع   27439 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل عن شركة 

كونتكت الماليه القابضه ش.م.م

3272 - احمد عبدالحكيم محمد سند  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    167563   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27439 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل عن شركة كونتكت 

الماليه القابضه ش.م.م

3273 - سعيد علي علي زعتر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    167563   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2021 برقم ايداع   27439 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  ممثل عن شركة كونتكت 

الماليه القابضه ش.م.م

3274 - عمرو محمد ابراهيم كامل الحريرى  مدير   المقيد برقم قيد    173102   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2021 برقم ايداع   45202 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2021  بــ :  

3275 - سوسن السيد سند يوسف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173361   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2021 برقم ايداع   46209 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  استقالة

3276 - سالم احمد سالم الشيخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173361   وتم ايداعه بتاريخ    

30-09-2021 برقم ايداع   46209 تم التأشير فى تاريخ 30-09-2021  بــ :  
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3277 - هشام احمد علم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    173429   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2021 برقم 

ايداع   46329 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . للسيد / 

هشام أحمد علم محمد )منفردا( حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والتعامل مع الهيئة العامة للتأمينات 

الجتماعية ومصلحة الضرائب المصرية . وللمديرين )مجتمعين أو منفردين( الحق في تعين وعزل مستخدمى 

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

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . وللسيد/ حسام الدين سعد محمد عثمان والسيد/ 

رامي أحمد سيد أحمد ) مجتمعين أو منفردين( حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال  وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها . وللسيد / حسام الدين سعد محمد 

عثمان والسيد/ رامي أحمد سيد أحمد ) مجتمعين فقط( حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3278 - حسام الدين سعد محمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    173429   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2021 برقم ايداع   46329 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  

3279 - رامى احمد سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    173429   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2021 برقم 

ايداع   46329 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  

3280 - محمد معاذ محمد الميداني  مدير   المقيد برقم قيد    173487   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-04 

برقم ايداع   46587 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم منفردين او مجتمعين  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 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 او فتح وغلق 

حسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في 

امضاء عقود الفرنشايز ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشترطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر .

3281 - سامر محمد حزورى  مدير   المقيد برقم قيد    173487   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2021 برقم 

ايداع   46587 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  

3282 - عبد الملك محمد جميل  مدير   المقيد برقم قيد    173487   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2021 برقم 

ايداع   46587 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  

3283 - محمد  ياسر  اسماعيل  حكل  مدير   المقيد برقم قيد    173487   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2021 برقم ايداع   46587 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2021  بــ :  

3284 - أملي اميل فايز عازر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    173507   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-05 

برقم ايداع   46607 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2021  بــ :  
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3285 - محمد عطيه عبدالمنعم عطيه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173755   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2021 برقم ايداع   47455 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2021  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضـا حـق التوقيع عن الشركة منفردين 

أو مجتمعين - ولرئيس مجلس الدارة/ محمد عطيه عبد المنعم عطيه 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 وغلق حسابات والفراج عن راس 

المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في 

الشراء وتعيين 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 او بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل الغير في کل او 

بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها - وللرئيس التنفيذي/ تامر سامح متولى عبده مجتمعا مع 

عضو مجلس إدارة / محمد حسن ابراهيم زيد 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 وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و لهم 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 او بالجل و له حق 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل الغير او تفويض الغير في 

کل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها

3286 - طارق حسن ابراهيم زيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173755   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2021 برقم ايداع   47455 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2021  بــ :  مستقل

3287 - اشرف بشرى شاكر رومانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173755   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2021 برقم ايداع   47455 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2021  بــ :  استقالة

3288 - حاتم احمد قناوي حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    173717   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2021 برقم ايداع   47417 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2021  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة 

وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين - للسيد / حاتم احمد قناوي حسن والسيد / عمار محمد السيد حسن ) مجتمعين او منفردين (   الحق في 

التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام كافة 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 إيداع   و 

التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و إصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف و كل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها وكذلك لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي 

ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة 

السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل . ولهما الحق ) مجتمعين فقط (  في كفاله الغير و القتراض و الرهن و حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع  لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والمراكب واليخوت و الراضي و السيارات امام الشهر العقاري و 

كل ذلك باسم الشركة و ضمن أغراضها ولهم حق توكيل و تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3289 - جرجس طلعت نجيب قلدة  مدير   المقيد برقم قيد    173775   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-11 

برقم ايداع   47675 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2021  بــ :  
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3290 - نرمين طلعت نجيب قلده  مدير   المقيد برقم قيد    173775   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-11 

برقم ايداع   47675 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية باسم الشركة وحق التعامل مع الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص والتوقيع علي الشيكات وكذلك لهم 

الحق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقلت وابرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل باسم الشركة 

ولصالحها وللمديرين مجتمعين حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل او 

بعض ماذكر.

3291 - عمرو سمير عبدالحميد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    173775   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2021 برقم ايداع   47675 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2021  بــ :  استقالة

3292 - احمد محمد نصر ناجى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    100550   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-2017 برقم ايداع   54 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2021  بــ :  

3293 - محمود حسن كامل راتب  مدير   المقيد برقم قيد    174215   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-18 

برقم ايداع   49015 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2021  بــ :  - و يباشر المديرين  وظائفهم لمدة غير محددة- 

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد  الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

للمديران 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 ايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع علي 

عقود القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وللستاذ/محمود حسن 

كامل راتب له الحق في السحب من البنوك والمصارف بدون حد اقصي,وللستاذ/احمد محمود عبد ا عبد الرحيم 

فراج له الحق في السحب من البنوك والمصارف بحد اقصي 500000جنيه مصري)خمسمائه الف جنيه مصري(  

وللمديران مجتمعين او منفردين لهم حق بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر.

3294 - احمد  محمود  عبد ا  عبد الرحيم  فراج  مدير   المقيد برقم قيد    174215   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2021 برقم ايداع   49015 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2021  بــ :  

3295 - ساره حسين محمد عمر  مدير   المقيد برقم قيد    174371   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-19 

برقم ايداع   49471 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  استقالة
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3296 - ايونوت اوكتافيان دينو  مدير   المقيد برقم قيد    174371   وتم ايداعه بتاريخ    19-10-2021 برقم 

ايداع   49471 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين و لهم في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او اللئحة التنفيذية للجمعية العامة 

- وللسيد / اينونوت اوكتافيان دينو IONUT-OCTAVIAN DINU  الحق في التعامل مع جميع البنوك من 

سحب وايداع وفتح وغلق غلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار الشهادات 

وخطابات الضمان وشراء وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل وكلء الشركة 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 بالنقد أو بالجل وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر - وللسيدة / آيه حميدو محمد ابوزيد الحق في تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية ومصلحة الضرائب 

والجمارك ووزارة التصلت المصرية وشركات التصالت والسجل التجاري ولها الحق في تعيين وعزل 

موظفين الشركة - لها الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والتوقيع على الشيكات واستصدار الشهادات وخطابات الضمان وشراء اصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولها الحق في تعيين وعزل وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولها الحق في تفويض او 

توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

3297 - ايه حميدو  محمد  ابوزيد  مدير   المقيد برقم قيد    174371   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-19 

برقم ايداع   49471 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2021  بــ :  

3298 - محمود حسن كامل راتب  مدير   المقيد برقم قيد    174485   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-24 

برقم ايداع   49815 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  

3299 - احمد مصطفي محمد احمد عبد الوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    174485   وتم ايداعه بتاريخ    

24-10-2021 برقم ايداع   49815 تم التأشير فى تاريخ 24-10-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم  لمدة 

غير محددة . تعديل حق الداره والتوقيع  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد  الشركة أو 

القانون أولئحته التنفيذية للجمعية العامة .  للمديران 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 ايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن راس المال 

الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وللستاذ/محمود حسن كامل راتب له الحق في السحب من البنوك والمصارف بدون حد 

اقصي,وللستاذ/ احمد مصطفي محمد احمد عبد الوهاب  له الحق في السحب من البنوك والمصارف بحد اقصي 

500000جنيه مصري)خمسمائه الف جنيه مصري( وللمديران مجتمعين او منفردين ولهم الحق في بيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق 

في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3300 - امجد صلح السيد العليمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    146516   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2020 برقم ايداع   5735 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2021  بــ :  

3301 - محمد السيد محمد مرسي ابراهيم  مصفى   المقيد برقم قيد    139258   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2019 برقم ايداع   36732 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  على أن يقوم المصفي بجميع 

العمال التي تقتضيها التصفية و علي وجه الخصوص :  بيع مال الشركة منقول  أو عقارا .  تمثيل الشركة أمام 

جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات.

3302 - فريد اميل جرجس ميلد  مدير   المقيد برقم قيد    175015   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-01 

برقم ايداع   51542 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  استقالة
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3303 - ايمن محمد غريب  مدير   المقيد برقم قيد    175015   وتم ايداعه بتاريخ    01-11-2021 برقم 

ايداع   51542 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  

3304 - محمد طاهر مصطفى عبد المنعم العشرى  مدير   المقيد برقم قيد    175015   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2021 برقم ايداع   51542 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.ويكون للسيد / محمد طاهر 

مصطفى عبد المنعم العشرى  مدير  الشركة منفردا حق تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير , وله فى هذا الصدد 

حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غيرالحكومية و القطاع العام و القطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع و التوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الشيكات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صورالتعامل مع البنوك و 

المصارف و حق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى 

التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و 

السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها وكذلك له حق التوقيع نيابة عن الشركة فى حق كفالة و ضمانة 

الغير بدون اى حدود او شروط . وله الحق فى تعين وعزل مستخدمين ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود 

والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة النقد او بالجل وله حق التوقيع على عقود تاسيس 

الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.وكذا يكون للسيد / وليد عبد الرحيم الشرقاوى -  

مدير الشركة  - منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية او غير الحكومية 

و القطاع العام و القطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وله الحق فى تعين وعزل مستخدمين و وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولة الحق قبض ودفع و توقيع وتحويل وبيع وتسديد الذنية و التجارية وابرام 

العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى بيع السيارات المملوكة 

للشركة و التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة الثابتة والمنقولة وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ماذكر .   وكذا يمثل الشركة  كل  من )السيدة / يارا الطيب محمد الطيب  - مدير الشركة و السيد / ايمن 

محمد غريب على   - مدير الشركة والسيد /  وليد عبد الرحيم الشرقاوى – مدير الشركة ( فى التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف بكافة الصور من سحب وايداع فيما ل يتجاوز خمسة مليون جنية مصريا  يكون لى اثنين 

مديرين مجتمعين و التوقيع على الشيكات فيما ل يتجاوز الخمسة عشر مليون جنيها واستصدار خطابات الضمان 

وشهادات الضمان فيما ل يتجاوز الخمسون مليون جنية مصريا يكون بتوقيع الثلثة مجتمعين .

3305 - حامد حسين عبدالوهاب حامد عفيفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    195058   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2021 برقم ايداع   51758 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  

3306 - محمد احمد فتحي مصطفى مراد  مدير   المقيد برقم قيد    175127   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2021 برقم ايداع   51897 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2021  بــ :  

3307 - رامي عبدالرحمن مصطفي رزق مطر  مدير   المقيد برقم قيد    175127   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2021 برقم ايداع   51897 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة فى عقد الشركة او القانون ولئحتة التنفيذية للجمعية العامة. وللمديرين منفردين او مجتمعين  الحق فى 

التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على 

الشيكات وايداع  والفراج عن  راس المال وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها  وضمن اغرضها وكذلك لهم الحق 

فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات وحق التوقيع على عقود الشراء باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. وللمديرين مجتمعين حق القتراض والرهن والتوقيع على عقود البيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت والبيع
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3308 - مصطفي محمد سعيد عبد ا  مدير   المقيد برقم قيد    175299   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2021 برقم ايداع   52577 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2021  بــ :  

3309 - محمد صلح عبد الشافى  مطاوع  مدير   المقيد برقم قيد    175299   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2021 برقم ايداع   52577 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد      الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير منفردا الحق في التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير       الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات وكافة        

الصورالتعامل مع جميع البنوك والمصارف واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وكل 

ذلك باسم الشركة وصالحها وله الحق       في   تعيين وعزل مستحدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل       وبيع تسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالتقد او 

بالجل وحق التوقبع علي  عقود تاسيس الشركات نيابة عن الشركة . وله فقط حق التوقيع علي الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت . وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3310 - اسلم محمد مصطفى كمال جوهر  مدير   المقيد برقم قيد    175299   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2021 برقم ايداع   52577 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2021  بــ :  

3311 - باسم محمود ابراهيم بكير  مدير   المقيد برقم قيد    175299   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-04 

برقم ايداع   52577 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2021  بــ :  استقالة

3312 - دايانا سمير وهيب فرج  مدير   المقيد برقم قيد    175304   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-07 

برقم ايداع   52604 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  

3313 - شريف جميل جابر بشاى  مدير   المقيد برقم قيد    175304   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-07 

برقم ايداع   52604 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

3314 - ماجده جابر بشاى  مدير   المقيد برقم قيد    175304   وتم ايداعه بتاريخ    07-11-2021 برقم 

ايداع   52604 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2021  بــ :  استقالة

3315 - سمير محمد عثمان عبدالستار عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    175401   وتم ايداعه بتاريخ    

08-11-2021 برقم ايداع   52941 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير وله  منفردا فى 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 فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات و الفراج عن راس 

المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف  وبيع اصول الشركة وممتلكتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة  وضمن اغراضها 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او 

بعض ماذكر - وكذلك له حق التوقيع على عقود القتراض والرهن لصالح النفس او الغير كذا توكيل النفس او 

البنوك او الغير فى كل او بعض ماذكر

3316 - خالد محمد امين امام  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175459   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-08 

برقم ايداع   52999 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2021  بــ :  

3317 - عباس حسن عباس السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175564   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53774 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  
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3318 - نادر روؤف كمال غبور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175564   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53774 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  منح بعض الختصاصات 

والصلحيات للسيد الستاذ/ نادر رؤوف كمال غبور – رئيس مجلس الدارة, والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس 

السيد - عضو مجلس الدارة مجتمعين وذلك على النحو التالى :1- تمثيل الشركة أمام القضاء أو الغير سواء 

الجهات الحكومية أو الغير حكومية في جميع المطالبات المقدمة من أو ضد الغير ومتابعة صحة سير تنفيذ العمليات 

التي تقوم بها الشركة وعدم خروجها على القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك, كذلك إنـشاء فروع ومـكـاتب 

للشركة بداخل جـمهورية مـصر العـربيـة و لهما في ذلك التـعامل مع جـمـيع الجهـات الحكومية والغير الحكومية 

2-إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافه الجهات الحكومية والغير حكومية والمؤسسات والشركات والمصالح 

والجهات القضائية 3- التوقيع على كافه العقود بأنواعها والخاصة بالبيع والشراء لكافه الصول الثابتة والمنقولت 

اللزمة لمباشرة نشاط الشركة والتنازل عن الحقوق والديون باسم الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقاري 

والمرور واعطاء المخالصات وتوكيل المحامين في كل أو بعض ما تقدم 4- التعاملت مع المؤسسات التمويلية 

المختلفة :  1- فتح واغلق الحسابات لدي البنوك العاملة بمصر او خارجها والتوقيع لدي البنوك التي تتعامل معها 

الشركة في عمليات السحب واليداع بكافة صورها والتوقيع علي الشيكات والكمبيالت وتظهيرها واذون صرف 

الشيكات واوامر التحويل وكافة المعاملت المصرفية المتعلقة بتلك الحسابات .  2- ابرام كافة أنواع عقود 

القروض والتسهيلت الئتمانية أيا كانت مدتها, شامله التسهيلت قصيرة الجل التي تمنح للشركة في صورة 

اعتماد جاري مدين وابرام عقود فتح العتماد المستندية وعقود اصدار خطابات الضمان داخل وخارج مصر 3- 

وكذا ابرام عقود القروض متوسطة وطويلة الجل وجميع المستندات المتعلقة بتمويل عقود التمويل تحت قوة 

التسهيلت الممنوحة أي كانت مدتها طبقا لطبيعة المستندات المطلوبة من المؤسسات التمويلية المتعامل معها  داخل 

وخارج مصر 4- وإجراء الرهون بكافة أنواعها سواء عقارية او تجارية او حيازة وشطب الرهن 5- التوقيع على 

عقود التنازل عن الحقوق والديون المستحقة لصالح المؤسسات التمويلية العاملة في مصر أو خارجها ضمانا  

للتسهيلت الئتمانية أو القروض بكافه أنواعها التي تحصل عليها الشركة 6- إصدار والتوقيع على كفالت الغير 

لصالح البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية 5- إنشاء فروع ومكاتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية أو 

خارجها, ولهما الحق في التعامل مع السفارات والقنصليات 6- تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر 

العربية وخارجها سواء كانت أشخاص أو أموال, وتعديلها وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات اللزمة واستلمها 

والتعامل أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وأية جهة 

حكومية أخرى بخصوص ذلك 7- التوقيع على عقود التأسيس وتعديلها ولهما الحق في تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر طبقا  للختصاصات الممنوحة لهم - كما تمت الموافقة بالجماع على الترخيص مقدما  لعضاء 

مجلس الدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة, على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على حدة

3319 - رؤوف كمال حنا غبور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175564   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2021 برقم ايداع   53774 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2021  بــ :  استقالة

3320 - محمد السيد سميع طنبدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175550   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53300 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  

3321 - محمد السيد سميع طنبدى  مدير   المقيد برقم قيد    175550   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-10 

برقم ايداع   53300 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  ويمثل مدير الشركه :-   - السيد الستاذ/ محمد 

حماد السيد سميع  في ادارة المطعم وتعيين العمالة ومسئولية المطبخ الداخلي  و المشتريات الخارجية  و تمثيل 

الشركة امام جميع المصالح الحكومية والحياء والتوقيع امام  التامينات الجتماعية ومكاتب العمل و مكاتب الصحة 

و الطب البيطري و مدريات التموين والتوقيع امام الضرائب العامة والقيمة المضافة وتقديم القرارات الضريبية 

وشراء البضائع لصالح المطعم والمسئولية عن المنتجات المباعةبالمطعم  ويكون هو وحدة لة المسئولية في ادارة 

الشركة اما كافة الجهات السابقة والتوقيع امامها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.   

وللجمعية العمومية العامة العادية حق تفويض شخص او عدة اشخاص من المديرين اوغير المديرون في 

صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة في كل او بعض ما ذكر .
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3322 - رشاد عفيف ابى المنى  مدير   المقيد برقم قيد    175550   وتم ايداعه بتاريخ    10-11-2021 برقم 

ايداع   53300 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  يمثل مدير الشركه وهو:- السيد الستاذ/ رشاد عفيف 

ابي المني   فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما 

احتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح  وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن و التوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات و 

خطابات الضمان وبيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت  وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اغراضها  وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولةحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

3323 - طارق عيسى طه خضر  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175638   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53686 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  

3324 - احمد اسماعيل محمد منظور  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    175638   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53686 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  

3325 - محمود أسامة علي أبو العل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175638   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53686 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  ممثل عن شركة فانتوم 

للستثمار ) شركة شخص واحد محدودة المسئولية (

3326 - شادى اسماعيل محمد منظور  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    175638   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53686 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  استقالة

3327 - محمد صلح الدين عبد العزيز عبد العزيز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175638   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-11-2021 برقم ايداع   53686 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  السيد / محمد 

صلح الدين عبدالعزيز عبدالعزيز رئيس مجلس الدارة والسيد / احمد اسماعيل محمد منظور - العضو المنتدب - 

منفردين او مجتمعين لهما الحق في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما الحق فى التوقيع امام الجهات 

الرسمية الحكومية وغير الحكومية على عقود الشراكة والتخصيص وتاسيس الشركات والستحواذ عليها والدمج 

بعد موافقة الجمعية العامة على كل من الستحواذ والدمج تحديدا  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات والتحويلت البنكية وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات 

الضمان  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.ولرئيس 

مجلس الدارة او العضو المنتدب تفويض الغير  فى بعض او جزء من هذة الصلحيات تفويضا محددا ببعض 

الختصاصات والمدة ولرئيس مجلس الدارة او العضو المنتدب منفردين او مجتمعين حق التوقيع علي عقود البيع 

والشراء وتسجيل هذه العقود والتوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والرهن والقتراض لمصلحة الشركة أمام 

البنوك والشهر العقاري وإبرام عقود الوكالة وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء على ان يكون  الموافقة 

على القتراض او الرهن او البيع  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات بإسم الشركة 

ولصالحها وتسجيل هذه العقود وابرام عقود الوكالة بموافقة الجمعية العمومية . ولرئيس مجلس الدارة و العضو 

المنتدب منفردين او مجتمعين الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وبيعها وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وتمثيل الشركة امام الشهر العقارى 

وادارات المروروالتوقيع على عقود المعاوضة والتوقيع على عقود الكفالت  ويمثل رئيس مجلس الدارة الشركة 

امام القضاء وله حق التنازل والتصالح امام القضاء ولهما حق توكيل المحامين او الغير وعزلهم والغاء وكالتهم  

أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3328 - طارق حسين محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175665   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-10 

برقم ايداع   53812 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  
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3329 - عمر احمد حسن براده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175665   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53812 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  

3330 - احمد حسن برادة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175665   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53812 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره - 

يكون حق إبرام أية عقود نيابة عن الشركة وتحديد شروطها والتوقيع عليها شاملة عقود البيع والشراء البتدائية 

والنهائية للعقارات والمنقولت و التوقيع على كافة المعاملت المصرفية شاملة فتح الحسابات بكافة أنواعها دائنة 

أو مدينة والتوقيع على عقود التسهيلت والقروض والرهن له وللغير وغيرها من العقود وتوقيع الشيكات و أي 

معاملت أخرى مع البنوك للسيد الدكتور / أحمد حسن برادة رئيس مجلس الدارة, ولسيادته الحق فى تفويض من 

يشاءا في كل أو بعض ما سبق-  يكون للسيد الدكتور / عمر أحمد حسن برادة عضو مجلس الدارة و للسيد الستاذ 

/ يوسف أحمد حسن برادة عضو مجلس الدارة الحق في التوقيع منفردين علي الشيكات والتحويلت البنكية بحد 

أقصي 50000جم )خمسون ألف جنيه مصري(, ومجتمعين فيما يجاوز 50000جم  )خمسون ألف جنيه مصري( 

و بحد أقصي 200000جم )مائتي ألف جنيه مصري(.

3331 - منتصر أحمد على أحمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    175665   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53812 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  

3332 - حسن أشرف حسن براده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175665   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53812 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  استقالة

3333 - يوسف احمد حسن براده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175665   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2021 برقم ايداع   53812 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2021  بــ :  

3334 - عمرو سميح حسن اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    175793   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-14 

برقم ايداع   54093 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة 

مجتمعين او منفردين

3335 - محمد محمود مراد محمد منيرابو

الفتوح  مدير   المقيد برقم قيد    175793   وتم ايداعه بتاريخ    14-11-2021 برقم ايداع   54093 تم 

التأشير فى تاريخ 14-11-2021  بــ :  

3336 - مديحة يعقوب حنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175886   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2021 برقم ايداع   54396 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2021  بــ :  

3337 - اوليفيا اشرف الفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175886   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2021 برقم ايداع   54396 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2021  بــ :  
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3338 - اسحق انور جاد السيد بخيت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    175886   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2021 برقم ايداع   54396 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2021  بــ :  الموافقه والتصديق بالجماع 

على تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة  وهى كالتالى :  اول: الستاذ / اسحاق 

انور جاد  )رئيس مجلس الدارة(  و السيد/ نيسان  يعقوب حنا  )نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  (  

لهم  منفردين  او مجتمعين كافه الصلحيات فى ادارة الشركه وتنفيذ سياستها العامه طبقا للقوانين واللوائح الماليه 

والداريه و مسئولين عن ذلك امام مجلس الدارة والتعامل باسم الشركه وتمثيلها امام الغير وجميع الجهات 

الحكوميه والغير حكوميه وكافه الوزارت والهئيات والمحافظات والمصالح الحكوميه وشركات ومؤسسات القطاع 

العام والخاص وقطاع العمال والهئيه العامه للرقابه الماليه والهئيه العامه للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة 

السجل التجارى والغرفه التجاريه ومصلحه الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الضرائب المصريه ومصلحة 

الجمارك  وهئيه التنميه الصناعيه والهئيه العامه للرقابه على الصادرات والواردات وبيع وشراء وتراخيص 

وتجديد السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التامين باسم الشركه ولمصلحتها  وحق تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وحق التوقيع على عقود البيع والشراء البتدائيه للعقارات والمنقولت فى 

حدود نشاط الشركه وفى التوقيع على عقود اليجار محددة المدة العرفيه والمعدة بالصيغه التنفيذيه لمدة ثلث 

سنوات او اكثر للواحدات التجاريه والداريه امام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق و التوقيع عن الشركه على 

عقود القتراض والرهن والتسهيلت الئتمانيه وفتح العتمادات المستنديه من البنوك العامله بجمهوريه مصر 

العربيه وعقود الشتراك فى تاسيس الشركات الخرى والتعديل والندماج  امام الشهر العقارى والتوثيق واوامر 

البيع والشراء والعقود والنماذج اللزمه لتداول الوراق الماليه امام البورصه وشركات السمسرة فى الوراق 

الماليه.و التعامل مع البنوك والمصارف بشان فتح وادارة الغاء الحسابات والسحب واليداع وتوقيع الشيكات 

وزيادة التسهيلت وتخفيضها لدى البنوك العامله بجمهوريه مصر العربيه  وعمل التفويضات والتوكيلت الرسميه 

بذلك للمحامين والغير فى كل او بعض ما ذكر لدى جهات الختصاص. ولرئيس مجلس الدارة منفردا  حق تمثيل 

الشركة امام القضاء .

3339 - نيسان يعقوب حنا منقريوس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    175886   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-11-2021 برقم ايداع   54396 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2021  بــ :  

3340 - سلطان عبدالنعيم ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    175909   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2021 برقم ايداع   54419 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2021  بــ :  

3341 - ماجد ممدوح عبدالحميد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    175909   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2021 برقم ايداع   54419 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2021  بــ :  استقالة

3342 - حاتم عبدالنعيم  ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    175909   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-15 

برقم ايداع   54419 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2021  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة.
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3348 - جمال عادل محمود دباغ  مدير   المقيد برقم قيد    175991   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-16 

برقم ايداع   54721 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  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 أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمدير/ جمال عادل محمود دباغ  منفردا  الحق 

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

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم لغراض الستيراد وكل ما يتعلق بشئون الشركة ولهم حق توكيل الغير 

بكل او بعض ما ذكر, و للمدير/ احمد فوزي عبدالوهاب ابراهيم  منفردا  , الحق في ادارة العلقات العامة للشركة 

فقط و للمديرين / محمد ملهم احمد بدر الدين حسون , عبدالرحمن احمد بدر الدين حسون )منفردين( حق 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 على الشيكات و الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء 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 أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر, وللمديرين / محمد ملهم احمد بدر الدين حسون , 

عبدالرحمن احمد بدر الدين حسون )مجتمعين ( حق القتراض والبيع  و التوقيع على عقود البيع و الرهن لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق 

توكيل الغير بكل او بعض ما ذكر.

3349 - احمد  فوزى عبد الوهاب  ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    175991   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   54721 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  

3350 - عبدالرحمن احمد بدرالدين حسون  مدير   المقيد برقم قيد    175991   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   54721 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  

3351 - نيرمين نبيل عباس حلمى على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176017   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2021 برقم ايداع   54747 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2021  بــ :  

3352 - أنس ريحان احمد  مدير   المقيد برقم قيد    198749   وتم ايداعه بتاريخ    17-11-2021 برقم 

ايداع   9529 تم التأشير فى تاريخ 17-11-2021  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير وأمام 

القضاء ولهم 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/ ايوانيس تسيوريس Ioannis Tsioris 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 

وغلق حسابات والفراج عن راس المال والتوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما 

ذكر.  السيد/ أنس ريحان احمد, له الحق في تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وشبه 

الحكومية والخاصة والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة المتعلقة بأي أمور تجارية والقيام بكافة العمال اللزمة 

لتسجيلها وتقديمها إلى الجهات المختصة أو الوزارات أو الدارات أو الجهات الحكومية في جمهورية مصر 

العربية, وله الحق في أن يستلم نيابة عن الشركة أي شهادات أو مستندات تتعلق بهذه المور وله الحق إذا لزم 

المر في التوقيع أمام جميع الوزارات والهيئات والمجالس والجهات الحكومية التحادية والمحلية وشبه الحكومية 

وغير الحكومية والقيام بكافة المراسلت المتعلقة بأعمال الشركة وشؤونها مع جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بما في ذلك الدارة العامة للشركات والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

ووزارات التجارة الداخلية والخارجية والصناعة والعدل والمكاتب وإدارات السجل التجاري والشركات المدنية 

والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وسجل الموردين والوكلء 

التجاريين والغرف التجارية ومصلحة الضرائب ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق, وله الحق في إصدار التوكيلت 

للسادة المحاميين والمستشارون القانونيون.
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3353 -  عبدل زكريا كرامه عيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176157   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55264 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  

3354 - محمد اسماعيل محمد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    176254   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55518 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  

3355 - اروى نبيل عبدالرحمن منسى  مدير   المقيد برقم قيد    176254   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2021 برقم ايداع   55518 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه  وللمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

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

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان و حق الفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها  وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر

3356 - وليد عزت همام احمد  مدير   المقيد برقم قيد    176254   وتم ايداعه بتاريخ    18-11-2021 برقم 

ايداع   55518 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2021  بــ :  استقالة

3357 - حاتم محمد سمير عبدالحميد عبدالحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    129278   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-12-2018 برقم ايداع   55159 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2021  بــ :  بالصالة عن نفسة -  

الموافقة بالجماع على منح السيد الستاذ/حاتم محمد سمير عبد الحميد - رئيس مجلس الدارة فى تمثيل الشركة 

امام القضاء و فى الصلح والنكار والبراء - مع بقاء كافة الصلحيات السابقة الممنوحة لسيادته كما هي دون أي 

تعديل وله فى ذلك حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

3358 - كونتر كاتلى Kunter Kutluay  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    129278   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-12-2018 برقم ايداع   55159 تم التأشير فى تاريخ 23-11-2021  بــ :  مستقل

3362 - احمد عبدالعزيز احمد ياسين  مدير   المقيد برقم قيد    176573   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2021 برقم ايداع   56503 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2021  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها 

مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها أمام 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 والقتراض والرهن 

والتوقيع على الشيكات واستصدارشهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

وتضاف لصلحيات السيد/احمد عبد العزيز احمد ياسين )مدير الشركة(انه القائم بأعمال التخليص الجمركي 

للشركة الى جانب أنه شريك بها وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

3363 - شيرين عبدالحميد السيد علي  مدير   المقيد برقم قيد    176700   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2021 برقم ايداع   56800 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2021  بــ :  استقالة
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3364 - وجيه عبدالمنعم عبدالحميد السيد امام  مدير   المقيد برقم قيد    176700   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2021 برقم ايداع   56800 تم التأشير فى تاريخ 25-11-2021  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة- يمثل المدير الشركة فى علقته مع الغير وله منفرد فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بأسمه فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير 

منفرد الحق فى التعامل بأسم 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 والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود المشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

3365 - نشوي محسن زكى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    176776   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-28 

برقم ايداع   57051 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2021  بــ :  للفروع

3366 - مصطفى إبراهيم عمر القبانى  مدير   المقيد برقم قيد    176857   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2021 برقم ايداع   57357 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  

3367 - مصطفى سمير رمضان الشيخ  مدير   المقيد برقم قيد    176857   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2021 برقم ايداع   57357 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  

3368 - احمد محمد احمد مرسى صادق  مدير   المقيد برقم قيد    176857   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2021 برقم ايداع   57357 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

3369 - اسلم احمد محمد احمد سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177040   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2021 برقم ايداع   57970 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2021  بــ :  

3370 - ابراهيم حسن ابراهيم على  مدير   المقيد برقم قيد    177147   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-02 

برقم ايداع   58347 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  استقالة
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3359 - على محمد على عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    167876   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-23 

برقم ايداع   28726 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2021  بــ :  - ومدير للفرع - يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير وله 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 و للمديرين مجتمعين او منفردين  

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

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وللمدير / علي محمد علي  عبد الرحمن  منفردا التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح حسابات  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع 

علي الشيكات  والفراج عن راس المال  وحق القتراض و الرهن  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له 

حق التوقيع علي عقود  الشراء و البيع و التنازل والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وحق القتراض 

بانواعه وخاصة من البنوك بضمان ممتلكات الشركة وانشاء واصدار خطابات الضمان والتسهيلت الئتمانيه 

وشراء وتاجير ونقل ملكيه وبيع و تنازل لنفسه وللغير و الرهن والتسجيل لمقومات الشركة ماديه ومعنويه 

وعقارات وسيارات ومعدات ومصانع الشركة وفى جميع ممتلكات الشركة كافة وتاجير ممتلكات الشركه واستئجار 

العقارات والمنقولت والتعاقد مع الشركات الخرى وابرام التفاقيات والعقود والحق فى شراء السيارات  

والمعدات والمصانع لصالح الشركه  والتنازل عنها و بيعها للنفس وللغير والتوقيع على عقود التنازل و البيع 

والشراء للسيارات والمعدات والمصانع والعقارات والراضي امام مصلحة الشهر العقارى و اجهزة المدن الجديدة 

والمجتمعات العمرانية الجديدة و هيئة التنمية الصناعية  والمحليات وإداراتها للنفس وللغير وكل ذلك باسم الشركة 

و لصالحها والتوثيق والتصديق على العقود التى تبرمها الشركه والشراء والبيع  والتنازل عن العقارات  

والراضي والمصانع والسيارات والتعامل مع هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده والتعامل مع هيئة التنمية 

الصناعية والمحليات واداراتها وله الحق في التوقيع على عقود التاسيس والتعديل والفسخ والتخارج محو السجل 

وأمام هيئة العامة للستثمار والشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الضرائب بجمهورية مصر العربية. 

والتصديق على عقود الشركات أمام الشهر العقاري  والتوقيع علي عقود التأسيس امام مكتب توثيق الستثمار و 

تمثيل الشركة امام القضاء والقرار والنكار والبراء والصلح  ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية  والدارات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  

وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3360 - محمود حسن كامل راتب  مدير   المقيد برقم قيد    176550   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-24 

برقم ايداع   56350 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم  لمدة غير محددة - 

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد  الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

للمديران 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 ايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن راس المال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع علي 

عقود القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وللستاذ/محمود حسن 

كامل راتب له الحق في السحب من البنوك والمصارف بدون حد اقصي,وللستاذ/ احمد جميل فرحات راتب له 

الحق في السحب من البنوك والمصارف بحد اقصي 500000 جنيه مصري )خمسمائه الف جنيه مصري( - 

وللمديران مجتمعين او منفردين لهم الحق في بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

3361 - احمد جميل فرحات راتب  مدير   المقيد برقم قيد    176550   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-24 

برقم ايداع   56350 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2021  بــ :  
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3375 - محمد اسماعيل عبد الحافظ الحداد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    195832   

وتم ايداعه بتاريخ    02-12-2021 برقم ايداع   4171 تم التأشير فى تاريخ 02-12-2021  بــ :  وتحديد 

صلحيات مجلس الدارة لتصبح على النحو التالى : يملك السيد / محمد اسماعيل عبد الحافظ الحداد رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب ) منفردا ( تمثيل الشركة امام القضاء وفى التعامل مع البنوك والمصارف من السحب 

واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والقتراض والتوقيع 

على كافة انواع عقود التسهيلت الئتمانية وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وابرام والتوقيع على 

عقود التاجير التمويلى وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وحق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير 

حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة التسجيل التجارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية وهيئة 

التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق وكذلك حق 

التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات وترخيص وتجديد السيارات امام كافة وحدات وادارات المرور وشركات 

التامين باسم الشركة ولمصلحتها وحق التوقيع على عقود الشراء للصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والمنقولت وذلك باسم الشركة ولمصلحتها وحق تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وحق التوقيع 

على اوامر ومستندات بيع وشراء السهم امام شركات تداول الوراق المالية والبورصة المصرية وحق التوقيع 

على عقود اشتراك الشركة فى تاسيس الشركات الخرى وعلى عقود تعديل واندماج او انقسام الشركة امام مصلحة 

الشهر العقارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة التسجيل التجارى 

وفى تسجيل العلمات التجارية والحق فى التنازل عنها وفى التعامل مع الغرف التجارية ومصلحة الضرائب 

المصرية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وله الحق فى الغاء التوكيلت الصادرة والحق فى تمثيل الشركة فى جميع القضايا التى ترفع  من الشركة 

او عليها وفى اتخاذ جميع ما تقتضيه اجراءات التقاضى والحق فى الصلح والقرار والبراء والتخالص باسم 

الشركة وكذلك له الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر - تمثيل الشركة امام القضاء لرئيس 

مجلس الدارة فقط

3376 - موسى جون جميل ميخائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    64586   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2013 برقم ايداع   4866 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  تجديد تعيين مجلس الدارة بنفس 

التشكيل لمدة جديدة -  اضافة بعض الصلحيات للسيد /رئيس مجلس الدارة بالضافة الى الصلحيات المحددة له 

بالسجل التجارى كالتى :-وله حق توكيل و/او تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر اعله

3377 - مدحت عزت بخيت جرجس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    64586   وتم ايداعه بتاريخ    

05-03-2013 برقم ايداع   4866 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  معرض بيع" الكائن فى الدور 

الرضى و ) الول والثاني والثالث( فوق الرضى عقار رقم 21 تقسيم بلوك 53 - )20شارع مكرم عبيد( - 

المنطقة السادسة- مدينة نصر - القاهره   مصرى الجنسية

3378 - رجائى رمسيس عطية عوض  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177176   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2021 برقم ايداع   58396 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2021  بــ :  

3379 - محمد سيد صالح السيد صالح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    161632   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2021 برقم ايداع   6843 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  للفرعين

3380 - ممدوح مرسى على موسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    177491   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2021 برقم ايداع   59491 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  ممثل لشركة / م . خ . م  

التجارية القابضة )ش.ذ.م.م(
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3381 - باسم مدحت محمد على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    177504   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-12-2021 برقم ايداع   59535 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2021  بــ :  ممثل  دائما  عن 

الشركة المصرية للتعبئة والتغليف "ريجينا باك" بصفتها عضو مجلس ادارة شركة ريجينا للتجارة والتوزيع ش.م.م 

.  اعتبارا من 1 / 12 / 2022 - مع تفويضه فى القيام بمباشرة كل السلطات المتعلقة بادارة الشركة والعمال 

اللزمة لتحقيق غرضها وتمثيل الشركة امام الغير - قرر المجلس بالجماع الموافقة علي تفويض الستاذ / باسم 

مدحت محمد علي بصفته رئيس مجلس الدارة العضو المنتدب -  في القيام  بمباشرة كل السلطات المتعلقة بإدارة 

الشركة والقيام بكافة العمال اللزمة لتحقيق غرضها ولسيادته الحق في تمثيل الشركة أمام الغير وجميع الجهات 

الرسمية والحكومية  وغير الرسمية والتوقيع عن الشركة في فتح العتمادات والحسابات أمام كافة البنوك وإغلقها 

والسحب واليداع من البنوك والتوقيع على الشيكات والتوقيع أمام الشهر العقاري والتوثيق وفي التوقيع أمام 

ولصالح كافة البنوك نيابة عن الشركة على كافة عقود الستدانة والقتراض والتسهيلت الئتمانية والتسويات 

والجدولة والبيع والرهون بكافة أنواعها التجارية والعقارية والتوقيع عن الشركة على كافة العقود المتعلقة بإدارة 

الشركة والتوقيع عن الشركة على كافة العقود بكافة أنواعها البتدائية والنهائية من بيع وشراء وتأجير وإستئجار 

وعقود بيع وشراء السيارات وتأسيس الشركات ولسيادته الحق في إصدار توكيلت رسمية غير قابلة لللغاء 

والتوقيع علي عقود الحوالة والدين وكفالة الغير واصدار التوكيلت  لصالح البنوك والتوقيع علي ذلك أمام الشهر 

العقاري والتوثيق واتخاذ كافة اجراءات التصالح في القضايا المرفوعة من الشركة بكافة مراحل التقاضي وأمام 

المحاكم والنيابات بكامل درجاتها وكذلك طلبات وقف تنفيذ العقوبة أمام المحام العام ولسيادته الحق في توكيل 

أوتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر أمام جميع الجهات .

3382 - شيماء عبدالعال ابوالفتوح السيد

 شهاب الدين  مدير   المقيد برقم قيد    177673   وتم ايداعه بتاريخ    13-12-2021 برقم ايداع   60173 

تم التأشير فى تاريخ 13-12-2021  بــ :  تمثل المديرة  السيدة / شيماء عبد العال أبو الفتوح السيد شهاب الدين  

الشركة في علقتها مع الغير و لها منفردة في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعيه العامة .  و للمديرة 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 أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و استصدار 

خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج 

عن رأس المال و حق القتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما خق التوقيع علي عقود 

الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و لها الحق في التوقيع علي عقود تأسيس الشركات و 

في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و 

لها 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 لها حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر

3383 - عطيه رمسيس يوسف عطيه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    177804   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2021 برقم ايداع   60505 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2021  بــ :  
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3384 - محمد محمد محمد هاشم  مدير   المقيد برقم قيد    177776   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-14 

برقم ايداع   60376 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها 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 لئحتة التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد/ محمد محمد محمد هاشم منفردا حق 

التعامل باسم الشركة وضمن اعراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع علي 

الشيكات  وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور المعامل مع البنوك 

والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقبع 

علي عقود الشراء 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 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 وللسيد/ مصطفي محمد محمد محمد هاشم حق ادارة الشئون الفنية الصيدلنية للشركة

3385 - محمود حسن كامل راتب  مدير   المقيد برقم قيد    177786   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-14 

برقم ايداع   60386 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  

3386 - محمود حسن عثمان حسن  مدير   المقيد برقم قيد    177786   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-14 

برقم ايداع   60386 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2021  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم  لمدة غير محددة . 

يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد  الشركة أو القانون أولئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

للمديران 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 ايداع وفتح وغلق حسابات وحق الفراج عن راس المال الشركة المودع بالبنك وحق التوقيع علي 

عقود القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وللستاذ/محمود حسن 

كامل راتب له الحق في السحب من البنوك والمصارف بدون حد اقصي,وللستاذ/ محمود حسن عثمان حسن له 

الحق في السحب من البنوك والمصارف بحد اقصي 500000جنيه مصري)خمسمائه الف جنيه مصري(. 

وللمديران منفردين او مجتمعين الحق في  بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3387 - ابو الخير طه كيلنى بكرى  مدير   المقيد برقم قيد    177983   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-16 

برقم ايداع   61083 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركه في علقتها مع الغير 

ولهما منفردين أو مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركه او القانون اولئحته التنفيذيه والمديرين منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها أما م جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

أشكالهم والسيد /حامد محمد محمود محمد منفردا حق التوقيع والتعامل أمام جميع البنوك وله منفردا حق التوقيع أما 

م البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح الحسابات والفراج عن رأس المال وكاله صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه وكذلك التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه ومنتجاتها العقاريه ولهما منفردين الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الغنيه والتجاريه وإبرام كافه العقود المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل 

ولهما حق بالنقد اوبالجل ولهما حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات ولهما الحق توكيل اوتفويض الغير في كل 

أو بعض ماذكر
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3388 - مؤمن عبدالعزيز عبدالرحمن

 مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    177990   وتم ايداعه بتاريخ    16-12-2021 برقم ايداع   61090 تم 

التأشير فى تاريخ 16-12-2021  بــ :  خروج

3389 - على محمد جمال الدين على ابو الفتوح  مدير   المقيد برقم قيد    177990   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2021 برقم ايداع   61090 تم التأشير فى تاريخ 16-12-2021  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

3390 - محمد يسرى حسن حسن جلهوم  مدير   المقيد برقم قيد    178104   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2021 برقم ايداع   61604 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  

3391 -  احمد يسرى حسن حسن جلهوم  مدير   المقيد برقم قيد    178104   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2021 برقم ايداع   61604 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  

3392 - احمد  مصطفى على محمد  مدير   المقيد برقم قيد    178104   وتم ايداعه بتاريخ    2021-12-19 

برقم ايداع   61604 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  

3393 - احمد بن على بن عبيد القارحى  مدير   المقيد برقم قيد    178104   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2021 برقم ايداع   61604 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  

3394 - عبدالحميد  حسن حسن جلهوم  مدير   المقيد برقم قيد    178104   وتم ايداعه بتاريخ    

19-12-2021 برقم ايداع   61604 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2021  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة.

3395 - عبد الوهاب خالد عبدالوهاب التاجورى  مدير   المقيد برقم قيد    178121   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   61621 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  ) استقالة (

3396 - عمرو محمد أسامة أحمد عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    178121   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2021 برقم ايداع   61621 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2021  بــ :  يمثل مدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفرد في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفرد 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 علي الشيكات  وفتح وغلق  

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في  التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله 

الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3405 - طارق محمد شريف محمد اميرالناظر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    178808   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-12-2021 برقم ايداع   64308 تم التأشير فى تاريخ 30-12-2021  بــ :  إضافة وتحديد بعض 

الختصاصات  للسادة أعضاء مجلس الدارة : على ان يكون للستاذ / طارق محمد شريف محمد امير الناظر 

رئيس مجلس الدارة والستاذ / حسين محمد سامح محمد هلل العضو المنتدب والستاذ / باسل اسامة 

عبدالرؤوف مشهور عضو مجلس ادارة والستاذ / سامح محمد انور عصمت السادات عضو مجلس ادارة والستاذ 

/ ياسر عبدالسلم عبدالفتاح عضو مجلس ادارة الصلحيات التية : فتح وغلق الحسابات البنكية والسحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات مجتمعين او منفردين والتوقيع على عقود اليجار مجتمعين او منفردين ويكون حق التوقيع 

لعضوين مجتمعين من اعضاء مجلس الدارة السابق ذكرهم على عقود القتراض والتمويل البنكي والبيع للنفس او 

الغير والرهن للنفس او الغير والكفالة وللسادة اعضاء مجلس الدارة السابق ذكرهم الحق في  توكيل او تفويض 

الغير في كل او بعض ماذكر - ولكل من الستاذ / رامي معتز عبدالحميد أحمد و الستاذ / محمد ممدوح محمد 

فتحي عباس حق إدارة العلقات العامة فقط دون غيرها من الختصاصات
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3406 - حازم رفاعى مصطفى محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    154629   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2020 برقم ايداع   33597 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  علي ان تكون واجبات المصفي 

كما  يلي  القيام بجميع العمال التي تقتضيها وقا لما ينص  عليه القانون وعلي وجه الخصوص   وفاء ما للشركه 

من ديون   تحصيل ما للشركه من مستحقات   تمثيل الشركه امام القضاء والغير وقيول الصلحه  والتحكيم  بيع ما 

للشركه من اصول سواء منقوله او  عقارات

3407 - هشام محمود سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    178964   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-03 

برقم ايداع   364 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيماعدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أوالقانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .   -وللمدير 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 وإيداع وفتح وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم 

الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء 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 , وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  أما حق القتراض وحق التوقيع على 

عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت فيكون بموافقة الجمعية 

العامة.

3408 - محمد نبيل محمد البوشى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179173   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  عزل

3409 - محمد فاروق عبد ا محمود  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    179173   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

3410 - ايمن اسماعيل محمد احمد سليمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179173   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-01-2022 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  ممثل عن شركة دي ام 

انفستمنت للتجارة والستثمار DM Investment- وتحديد صلحيات التوقيع لتصبح على النحو التالي:  للسيد / 

ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان رئيس مجلس الدارة الحق في تمثيل الشركة امام كافة الجهات سواء الحكومية 

او غير الحكومية والتوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات والمصالح الحكومية والغير حكومية وعلى الخص الشهر 

العقاري والهيئة العامة للستثمار والمحليات والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والهيئة العامة 

للرقابة المالية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب ووزارة القوى العاملة والتعامل مع ادارات المرور واستخراج 

التراخيص وتجديدها سنويا وكافة التراخيص والتجديدات وغير ذلك مما يدخل في نشاط الشركة .  كما له الحق في 

تمثيل الشركة في علقتها وتعاملتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة.   كما له الحق في 

تعيين ووقف وعزل موظفي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم والتوقيع نيابة عن الشركة علي تحويلت 

المرتبات امام كافة البنوك.  كما له الحق في التوقيع والتفاوض على أي عقد يتعلق بأية صفقة او أي مستند تتعلق 

بأي صفقة بدون حد اقصى  والتوقيع على كافة انواع العقود المبرمة مع الشخاص والشركات والهيئات 

والوزارات وعقود الشراء والبيع البتدائية والنهائية وعقود بيع السيارات ووسائل النقل  وبيع الصول والممتلكات 

والتوقيع على كافة العقود وعقود التأسيس وعقود التعديل والتخارج والندماج.  و له الحق في تمثيل الشركة 

والتعامل باسمها والتوقيع نيابة عنها امام جميع البنوك وجهات التمويل في جميع التصرفات وبكافة صور التعامل 

بدون حد أقصي بما في ذلك السحب واليداع والتحويل والتوقيع علي الشيكات والكمبيالت و التوقيع على كافة 

عقود الرهن وعقود التسهيلت وحق القتراض والرهن  بما في ذلك الصول الثابتة والمنقولة والمتحركة وكفالة 

الغير لدي الغير كما له  الحق في فتح اعتمادات مستندية وخطابات الضمان وله الحق ان يوقع او يصدر عن 

الشركة أي تعهدات مالية او تأمينية سواء كان واحدة او سلسلة من الصفقات المتصلة وله الحق في فتح الحسابات 

البنكية وله  الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر من اختصاصاته

3411 - محمد سعيد محمد محمد ابو نوفل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179173   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  ممثل عن شركة دي ام انفستمنت 

DM Investment للتجارة والستثمار
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3412 - عمرو محمد كامل احمد كامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179173   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  ممثل لشركة بور سعيد لصناعة 

المعادن موج

3413 - حازم محمد احمد توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179173   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

3414 - فؤاد محمد حاتم عبدالمولى السعيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179173   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-01-2022 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  ممثل عن شركة دي ام 

DM Investment انفستمنت للتجارة والستثمار

3415 - مى محمود سامى حافظ ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179173   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   981 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2022  بــ :  

3416 - احمد عزت سلطان عبداللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    179221   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2022 برقم ايداع   1221 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  

3417 - محمد محمد السيد محمد حامد  مدير   المقيد برقم قيد    179221   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2022 برقم ايداع   1221 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  أستقاله
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3418 - محمد احمد محمد جاد جمعه  مدير   المقيد برقم قيد    179286   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-09 

برقم ايداع   1428 تم التأشير فى تاريخ 09-01-2022  بــ :  فرع -  مدير عام بستاندر تشارترد بنك – فرع 

شركة اجنبية بدل من السيد عمرو عبد العظيم عباس السيد - منح السيد / محمد احمد محمد جاد جمعة والسيد 

بطرس عبود كلنك, مواطن لبناني يحمل جواز سفر رقم )RL4132781( الصادر في 6 أغسطس 2022, 

منفردين صلحيات تمثيل الشركة و/أو الفرع امام أي أو كل من الهيئات والجهات الحكومية في جمهورية مصر 

العربية والتوقيع على جميع أنواع التفاقيات والعقود نيابة عن الشركة زاو الفرع في جميع النشطة التجارية 

للشركة والفرع داخل مصر- قررت الشركة منح السيد/ محمد أحمد محمد جاد جمعة والسيد/ بطرس عبود كلنك, 

صلحيات القيام بجميع المهام الخرى وتنفيذها على النحو المنصوص عليه في التوكيل الرسمي كما هو مرفق في 

الملحق "ب" و هو توكيل رسمي معتمد ومرخص به للشركة و للفرع و بالنيابة عنهما- الملحق )ب(-السيد/ محمد 

أحمد محمد جاد جمعه, مواطن مصري يحمل الرقم الوطني )27711060100735(؛ و  -السيد/ بطرس عبود 

كلنك, مواطن لبناني يحمل رقم جواز سفر )RL 4132781(     منفردين في تمثيل الشركة, كوكلء الشركة )"

الوكلء"( والسيد /محمد أحمد محمد جاد جمعة كمدير فرع الشركة في جمهورية مصر العربية )أو أي شكل 

لتواجد قانوني مقبول أو مطلوب من جانب السلطات المصرية المختصة(, )"الفرع"( لدارة وممارسة والقيام 

بالنشطة و/أو كما و/أو الغراض كما هو مطلوب أو مقبول من جانب السلطات المصرية المختصة وذلك لكل 

نشاط اعمال الشركة والفرع داخل جمهورية مصر العربية )"مصر"( بما في ذلك السلطة والصلحية لتخاذ كافة 

الجراءات والخطوات والتصرفات من أي نوع والتي يعتبرها أي من الوكلء لزمة. وضرورية ومرغوبة وذلك 

- على سبيل المثال وليس الحصر - تحضير والتفاوض والتوقيع والتصديق بالشهر العقاري وتحضير وتقديم 

الطلبات والمستندات والتسجيل والتجديد وتسليم الوراق والحصول على الموافقات الحكومية وتقديم المستندات 

للحصول على التصديقات وطلب المعلومات ذات الصلة و/أو استلم وذلك كله بالنيابة عن الشركة والفرع يما 

يتعلق بكافة الملفات والنماذج والوراق والطلبات والعقود وعقود اليجار والتفاقيات والموافقات والتعهدات 

والدراسات والتراخيص والتسجيلت والمخالصات والذونات والرسائل والمخاطبات والخطط وخطط العمال 

والدراسات )بما في ذلك دراسات الجدوى( والرسومات البيانية وكافة المستندات بأي نوع وشكل كانت والتي 

يعتبرها أي من الوكلء لزمة وضرورية ومرغوبة )"المستندات"( كما يمثل الوكلء منفردين الشركة والفرع في 

الحضور أمام, وطرح السئلة والتساؤلت وطالب المعلومات والتوجيهات من كل واي من السلطات المصرية 

المختصة والشركات والجهات الحكومية والدارات والمصالح والمكاتب والفروع الحكومية والوزارات والكيانات 

من أي نوع كانت وتشمل -على سبيل المثال وليس الحصر - أي من الوزارات ا لمصرية والبنك المركزي 

المصري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومكاتب العلمات التجارية ومكاتب الدارة العامة للجوازات 

والهجرة والجنسية والغرف التجارية المصرية ووزارة الخارجية المصرية ومكاتب الشهر العقاري المصري و/أو 

ووزارة العدل المصرية والبريد المصري و/أو أية اشخاص عادية أو اعتبارية خاصة )"الهيئات الحكومية"( و 

القيام بكافة تلك التصرفات التي تكون لزمة أو مرغوبة المتعلقة به بالنيابة عن الشركة و/أو الفرع بما في ذلك – 

على سبيل المثال وليس الحصر - التي: الرد على كافة الستفسارات المقدمة من أي من الهيئات الحكومية 

المصرية للشركة و/أو للفرع وكافة موظفيها  ووكلئها وذلك بخصوص اعمال أ عمليات الشركة و/أو الفرع أو 

أي أمر اخر متعلق بالشركة و/أو الفرع - الحضور امام وتقديم المستندات لمكاتب الشهر العقاري المصري أو أي 

موظف حكومي مصري والحصول على التصديقات والتوثيقات والتأكيدات والفادات على كافة المستندات 

والطلبات- التقديم للحصول على ترخيص واي نوع من التراخيص أو الموافقات اللزمة المتعلقة بأعمال وانشطة 

الشركة و/أو الفرع في مصر والقيام بأي تعديل أو تغيير على الترخيص الذي تم الحصول عليه من الهيئة 

الحكومية والتوقيع على أية مستندات لزمة وتقديم أي إفادات لزمة ومتعلقة بما سبق,  تقديم طلب التسجيل 

التجاري المصري والحضور وتمثيل الشركة و/أو الفرع أمام كافة مكاتب السجل التجاري فيما يتعلق بالتسجيل 

لي فرع أو أي كيان قانوني آخر للشركة و/أو للفرع والقيام بأية تعديلت للفرع أو لنه من التسجيلت والتوقيع 

أية مستندات لزمة وتقديم أي إفادات لزمة ومتعلقة بما سبق-  تقديم الطلبات للهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة وهيئة الرقابة المالية للحصول على الموافقات اللزمة الخاصة بالفرع وتقديم أي إفادات لزمة ومتعلقة بما 

سبق - استلم واكمال وتقديم كافة الطلبات للحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات وكافة التصاريح 

الخرى والتقديم على والحصول على الخدمات الجتماعية وخدمات المرافق بما في ذلك - على سبيل المثال وليس 

الحصر - صناديق البريد والتيليفون ووصلت النترنت وخدمات الكهرباء والمياه- التقديم على المناقصات 

والمزايدات والتفاوض والدخول في العقود والتفاقيات مع الحكومة المصرية, أو أي وزارة أو هيئة حكومية او 
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جهة حكومية او قطاع حكومي او شركة عامة واي شخص عادي أو اعتباري خاص او أي من الهيئات الحكومية- 

تقديم طلبات لوزارة القوى العاملة ومكتب الجوازات والهجرة للسماح بإحضار عاملين غير مصريين وذويهم الى 

مصر وتقديم واستلم كافة المستندات والتصاريح اللزمة المتعلقة بذلك بما في ذلك التأشيرات, تأشيرات الخروج 

وإعادة الدخول وتراخيص العمل للجانب للمقيمين وغير المقيمين والتصاريح المتعلقة بما سبق من أي نوع كانت 

والتعامل مع السفارات المصرية بالخارج وسفارات الدول الخرى داخل مصر وتقديم الطلبات والحصول على أي 

مستند رسمي أو أي مستند بدل فاقد- تقديم كافة الطلبات لهيئة التأمينات الجتماعية المنصوص عليها بالقوانين 

والقرارات المصرية المتعلقة بالتأمينات الجتماعية بما في ذلك طلبات تسجيل الفرع كصاحب عمل وتسجيل أي 

عامل بالفرع واخطار تلك الهيئة بإنهاء عمل أي عامل بالفرع أو نقله وتقديم أي افادة أخرى لزمة أو اتخاذ أي 

اجراء متعلق بالتأمينات الجتماعية الخاصة بالفرع- تقديم أي إقرار ضريبي لزم لمصلحة الضرائب المصرية 

وتزويد مصلحة الضرائب بأية شهادات ضريبية مؤقتة أو نهائية وتقديم أي طعن ضريبي والتفاوض والموافقة على 

تسوية متعلقة بالضرائب والقيام بأية وكافة الجراءات والتصرفات اللزمة والمرغوبة المتعلقة بالضرائب في 

مصر أو خارجها- تقديم الطلبات لمكتب العلمات التجارية لتسجيل أو تجديد أو محو أي علمة تجارية واتخاذ ما 

يلزم لحماية العلمات التجارية وبراءات الختراع وحقوق الملكية الفكرية للفرع والشركة"الحساب البنكي" 

التواصل والتعامل مع أي بنك مرخص له في مصر )"البنك"( لغلق, وفتح وتشغيل و إدارة والقيام بالمعاملت من 

و/أو غلق حساب بنكي لدى البنك )"الحساب البنكي"( بالنيابة عن الشركة و/أو فرع والتوقيع على كافة المستندات 

اللزمة لسريان تلك السلطة بما في ذلك – على سبيل المثال وليس الحصر - السلطة والصلحية للقيام بالتي:

اصدار كافة الشيكات والوامر والسندات والكمبيالت والوراق التجارية بالنيابة عن الفرع والموافقة والتظهير 

والخلء والرسال للتحصيل واوراق التسوية واللتزامات من أي نوع واستلم والموافقة على المستندات 

والوراق التجارية واليداعات من أي نوع أو قيمة وطلب تحويل العملت الجنبية و لقيام بعمليات تحويل 

العملت وإسلم كشوفات الحساب والخطارات والمطالبات وقبولهم والموافقة على محتواهم وطلب فتح 

العتمادات المستندية وغير المستندية وإصدار الضمانات البنكية والقتراض بالنيابة عن الفرع وطلب التسهيلت 

القروض البنكية وقبول شروط واحكام التسهيلت الئتمانية والتوقيع على كافة الوراق التجارية وعقود القرض 

ومستندات الضمان مع البنوك وتحويل من والى حسابات الفرع المفتوحة لدى البنك واي بنك آخر داخل أو خارج 

مصر- الرد على كافة السئلة المطروحة من قبل البنك بخصوص فيما الشركة و/أو الفرع وأعماله أو أنشطته- 

تسجيل شخص مخول بالتوقيع عن الحساب البنكي- تسجيل أشخاص آخرين مخولين بالتوقيع عن الحساب البنكي- 

التوقيع على كافة العقود الخاصة بالمعاملت البنكية اللكترونية, والتي تشمل استفسارات النترنت, والمعاملت 

الشبكة من خلل من خلل النظمة اللكترونية المقدمة من البنك والمستندات ذات الصلة من أي نوع- الدخول في 

أي نوع من أنواع بوالص التأمين بخصوص الشركة واصولها والتزاماتها وموظفيها وتعديل وتغيير أي من أحكام 

البوالص وإلغاء أي منها واستلم متحصلت أي من تلك البوالص - استلم كافة الرسائل والفاكسات ورسائل البريد 

اللكتروني وطرود واي نوع من أنواع التواصل الموجهة- للشركة أو أي من موظفيها من أي جهة عامة أو 

خاصة أو أي شركة شحن بريدي أو مرسول أو شركات خدمات توصيل وارسال كافة الرسائل ولفاكسات ورسائل 

البريد اللكتروني والطرود واي أدوات تواصل أخرى بالنيابة عن الشركة أو الفرع أو موظفيها باستخدام أي 

وسيلة كانت- التوقيع على عقد اليجار والعقود الخرى اللزمة لتسجيل وتشغيل الفرع- تزويد أي كيان عام أو 

خاص بأية معلومات عن أصول الشركة والتزاماتها واعمالها واية معلومات تخص الشركة بغرض الحصول على 

قروض وسندات وضمانات وتسهيلت السحب على المكشوف وخطابات العتماد وأنواع التمويل الخرى- تعيين 

ونقل وانهاء عمل الموظفين وتحديد وتنفيذ الجراءات العناية الداخلية والقواعد واللوائح الداخلية فرع وتحديد 

السلطات والواجبات واللتزامات والمنافع والجور والتعويضات وبدلت السكن ومدد تعيين اي من العاملين أو أي 

شخص آخر يمارس عمل في أي مشروع او عمل للفرع- المساك بسجل الرباح والخسائر للفرع وكافة الصول 

واللتزامات وتعيين مراقب للحسابات لكل سنة مالية يتك اختياره من مراقبي الحسابات المرخص لهم والمقيدين 

لممارسة ذلك النشاط بمصر والتأكد من ان مراقب الحسابات سيراجع دقة السجلت والدفاتر المحفوظة بالفرع 

لكافة أرباحه وخسائره واصوله والتزاماته بموجب التصريح من الفرع- رفع الدعوي والدفاع وتقديم ومراجعة 

الطلبات سواء كانت المطالبات أو الدعاوي مرفوعة من الفرع أو ضده أو ضد أي من موظفيه وتقديم اللتماسات 

والقرارات وحضور الجلسات وتقديم الدلئل وقبول ورفض وتعديل القسم والحتجاج عليه والعتراض والطعن 

على الحكام وقبولها وحوالة المطالبات وتعيين وانهاء تعيين المحامين والمستشارين غير القانونيين والتفاوض 

وتسوية أي نوع من أنواع النزاعات التي تتعلق بالفرع- تعيين المحامين للدفاع عن الفرع ضد أي مطالبات وطلب 
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ورفع الدعاوي واسترجاع وتحصيل واستلم الموال والديون والحسابات المستحقة الن أو التي سوف تكون 

مستحقة الدفع والتي تكون ملك للفرع او يكون فرع مطالبا  بها واتخاذ كافة الجراءات القانونية لسترجاع الموال 

سواء بالطرق القانونية أو غيرها والوقيع وتسليم اخلء الطرف في تلك الحوال وذلك مع حقه وسلطته في تسوية 

أي دعوى, أو قضية, أو مطالبة أو طلب- تنظيم والشراف على اعمال الفرع داخل مصر من كافة النواحي 

وتحقيق أغراض الفرع وبالخص ممارسة كافة النشطة المنصوص عليها في ميزانيات الفرع السنوية الموافق 

عليها من قبل المساهمين.

3419 - سامر محمد صابر سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    179265   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-01-2022 برقم ايداع   1309 تم التأشير فى تاريخ 10-01-2022  بــ :  مع ابقائة علي 

الصلحيات الممنوحة لة

3420 - مصطفي لبيب حسني زكي  مصفى   المقيد برقم قيد    179360   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1560 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  علي أن تكون مهامه كالتالي:  

1- وفاء ما علي الشركة من ديون 2- بيع مال الشركة منقول أو عقارا بالمزاد العلني أو بأي طريقة معينة أخري 

ما لم ينص في وثيقة تعيين المصفي علي إجراء البيع بطريقة معينة  3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح 

والتحكيم

3421 - احمد حسن علي ابراهيم صليحه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179371   وتم ايداعه بتاريخ    

11-01-2022 برقم ايداع   1771 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  

3422 - منى محمد احمد ريشه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    179371   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-11 

برقم ايداع   1771 تم التأشير فى تاريخ 11-01-2022  بــ :  

3447 - رامي احمد مدحت على فهمي حسين  مدير   المقيد برقم قيد    180684   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6242 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  

3536 - كريم فيكتور بولس فانوس  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    185778   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2022 برقم ايداع   24274 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  وعضو مجلس الدارة المنتدب 

تنفيذى - يمثل الرئيس التنفيذى الشركة امام القضاء .

3537 - خالد بشير  حماده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117737   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2018 برقم ايداع   9598 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  

3538 - طلل مبروك مصاروة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    117737   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2018 برقم ايداع   9598 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  

3539 - تامر احمد جميل سراج الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185856   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24821 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  ممثلعن شركة ارت ليف 

لبز ش.ذ.م.م

3540 - محمود يحي الجمال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185856   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24821 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  ممثلعن شركة العلمين 

للتطوير والتنمية السياحية -ش.م.م

3541 - رامى معتز عبد الحميد أحمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185856   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24821 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  

3542 - مى محمد محمود على شمعه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185856   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24821 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  

3543 - صلح الدين احمد طه دياب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    185856   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2022 برقم ايداع   24821 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2022  بــ :  - مع بقاء الصلحيات كما هى 

فى السجل التجارى
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3423 - فهد بن ناصر بن ابراهيم الشايع  مدير   المقيد برقم قيد    179854   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2022 برقم ايداع   3288 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  يمثل المديران  الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - و للمديران مجتمعين او 

منفردين 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 حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار 

الشهادات وخطابات الضمان وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  وكذلك لهما حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة  وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات ولهما الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر.

3424 - سهيل خالد صالح سهيل  مدير   المقيد برقم قيد    179854   وتم ايداعه بتاريخ    2022-01-18 

برقم ايداع   3288 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  

3425 - صفا عبدالعزيز احمد مصطفى مشهور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179888   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-01-2022 برقم ايداع   3329 تم التأشير فى تاريخ 18-01-2022  بــ :  تم الموافقة بالجماع 

على منح السيدة/صفاء عبد العزيز احمد مصطفى مشهور رئيس مجلس الدارة حق الداره والتوقيع "منفرده"

وكذلك لها الحق فى التعامل مع كافة البنوك والمصارف من فتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكذلك السحب واليداع والتوقيع على الشيكات والتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكاله وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك لها الحق في توكيل أو تفويض الغير 

فى كل أو بعض ما ذكر

3426 - مينا وليم جاب ا واصف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179977   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3732 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  عضو مجلس إدارة ممثل  عن 

INI شركة أي إن أي للستثمار

3427 - آية حسام الدين حسنى سيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179977   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3732 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  ممثل  عن شركة أي إن أي 

للستثمار INI Investments ش.م.م

3428 - علء الدين ماجد احمد السقطى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179977   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3732 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  ممثل  عن مؤسسة حياة كريمة

3429 - نجلء حسن رجب زين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179977   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3732 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  ممثل  عن الشركة المصرية 

للمشروعات الستثمارية – اسيب ECIP ش.م.م

3430 - محمد زكى صادق احمد السويدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179977   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3732 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  ممثلش عن مؤسسة حياة كريمة

3431 - أحمد أمجد سعيد عبد الخالق حسين جاد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179977   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-01-2022 برقم ايداع   3732 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  ممثلش عن 

مؤسسة حياة كريمة

3432 - خالد محمود صالح معوض  ضبش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179977   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-01-2022 برقم ايداع   3732 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  ممثل  عن شركة نيو 

ماستر لدارة المشروعات ش.م.م

3433 - دينا صفوت عزيز الدليل  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    179977   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3732 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  ممثل  عن شركة أي إن أي 

للستثمار INI Investments ش.م.م
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3434 - محمد الدسوقى اللفى سيد الهل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179977   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3732 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  ممثلش عن شركة قباء الهندسية 

للمقاولت

3435 - احمس محمد محمود ربيع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179977   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2022 برقم ايداع   3732 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  ممثل  عن شركة أي إن أي 

للستثمار INI Investments ش.م.م  -  يحق للسيد/ رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء. كما يحق 

للسيد/ رئيس مجلس الدارة منفردا  التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الجهات والمصالح الرسمية أو 

الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وتوقيع عقود الخدمات وإجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة, والتوقيع علي عقود البيع وشراء 

وإيجار العقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها امام مصلحة الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات وتعديل نظمها الساسية, وكذلك في التوقيع على عقود بيع وشراء 

الراضي والسيارات لصالح الشركة والتعامل مع إدارات المرور وأمام مصلحة الضرائب بكافة أنواعها واللجان 

الداخلية ولجان الطعن ومصلحة التسجيل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة 

المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وإبرام عقود الصفقات 

والمشارطات باسم الشركة ولصالحها, كما يحق له القرار والبراء والصلح والنكار.   كما يحق للسيد/ رئيس 

مجلس الدارة منفردا  التعامل أمام جميع البنوك والمصارف والهيئات المالية وأي نوع من أنواع المعاملت المالية 

من سحب وإيداع وصرف والتوقيع على الشيكات, كذلك حق غلق وفتح الحسابات البنكية وكذلك التوقيع على عقود 

التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض, وكذلك حق التوقيع على الفراج عن رأس المال, وله الحق في توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.  كما يحق لشخص من فئة التوقيع )أ( وشخص من فئة التوقيع )ب( على 

النحو التالي:    فئة التوقيع )أ(: رئيس مجلس الدارة أو العضو المنتدب أو السيد/ مينا وليم جاب ا واصف؛  فئة 

التوقيع )ب(: السيد/ خالد عبد الكريم حسن عبد الجابر أو السيد/ محمود شكري محمود حسين أو السيد/ مصطفي 

فتح ا احمد عبيد أو السيدة/ سارة مصطفي حسن يس أو السيد/ مينا ماهر ادوارد أو السيد/ حسن حسني حسن 

الشجيع أو السيد/ محمد عبد السيد محمد البيلي؛   التوقيع على كافة مذكرات التفاهم وبروتوكولت التعاون وعقود 

اتفاق المساهمين وعقود الشراكات بكافة أنواعها التي تكون الشركة طرفا  فيها وأي عقود مرتبطة بها, ولهما الحق 

في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر."

3436 - نهال محمد صابر محمد زاهر الشقر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    179977   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-01-2022 برقم ايداع   3732 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2022  بــ :  ممثل  عن مؤسسة حياة 

كريمة

3437 - جيهان عادل سليم ابراهيم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    74846   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2014 برقم ايداع   15808 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  

3438 - أحمد أحمد سعد علي الشافعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74846   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2014 برقم ايداع   15808 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  

3439 - باهر  بولس عبده  السويفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    74846   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2014 برقم ايداع   15808 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  

3440 - سامح  انور  عواد  محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    74846   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2014 برقم ايداع   15808 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  

3441 - احمد محمد الدمرداش عبد السميع الغنيمى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180008   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-01-2022 برقم ايداع   3838 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  - ممثل  عن 

البنك الهلي – مصر, بدل  من الستاذ/ ايمن بدر الدين احمد جمجوم

3442 - خليل إبراهيم خليل البواب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180008   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2022 برقم ايداع   3838 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  ممثل عن بنك مصر
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3443 - عبير محمد حلمى احمد صالح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    180008   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2022 برقم ايداع   3838 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  من ذوي الخبره - - صلحيات 

الستاذة/ عبير محمد حلمي العضو المنتدب من ذوي الخبرة لتكون الصلحيات على النحو التالي: تمثيل الشركة 

امام الضرائب العامة والضرائب العقارية والضريبة على القيمة المضافة والتأمينات الجتماعية والشهر العقاري 

والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري ومصلحة الجمارك 

ومديريات القوة العاملة ومكتب العمل وتحرير محاضر الشرطة والتوقيع عليها وتحرير عقود ايجار العقارات 

والتوقيع عليها ولها الحق في تمثيل الشركة امام القضاء وفي الصلح والقرار و النكار والبراء في جميع 

الدعاوي والمحاضر والجنح وفي جميع القضايا المدنية والعمالية والتجارية وجميع القضايا امام القضاء العادي 

ومجلس الدولة بجميع درجاتها المرفوعة من أو علي الشركة.  العقارات: التوقيع على العقود البتدائية والنهائية 

امام مأموريات الشهر العقاري والتوثيق المختصة التي تكون الشركة طرفا  فيها فيما يتعلق بالبيع والشراء والرهن 

والمتياز والختصاص والشطب واليجار وتمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع 

نيابة عنها فيما يخص جميع ما سبق  - السيارات: التوقيع على العقود البتدائية والنهائية امام مأموريات الشهر 

العقاري والتوثيق المختصة فيما يتعلق ببيع وشراء واستبدال السيارات الخاصة بالشركة وفي اتخاذ كافة 

الجراءات القانونية المطلوبة امام الشهر العقاري والسجل التجاري وادارات المرور وكافة جهات التوثيق 

المختصة او أي جهة حكومية اخري أو غير الحكومية والتوقيع نيابة عنها. المساهمة في الشركات وتأسيسها 

والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية بتأسيس الشركات وتسجيلها ودخول الشركة كشريك بحصة فيها أو 

التصرف في هذه الحصص وإدخال كافة التعديلت اللزمة على هذه العقود والتوقيع نيابة عنها امام كافة الجهات 

الرسمية والمصالح الحكومية المختصة وعلى الخص تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة السجل التجاري استصدار الموافقات 

اللزمة لتأسيس الشركات من الوزارات والهيئات وكافة الجهات المختصة )حكومية او غير حكومية( والتوقيع 

نيابة عن الشركة وكذلك تمثيل الشركة امام كافة البنوك في فتح حسابات تأسيس الشركات – الدعاوى القضائية 

ومنازعات التحكيم بكافة أنواعها التي تكون الشركة طرف فيها والتصالح في هذه الدعاوى ومنازعات التحكيم 

والتنازل عنها وذلك كله في ضوء القانون واللوائح المعمول بها . أصول الشركة الغير ملموسة: - تمثيل الشركة 

امام كافة جهات التوثيق والتسجيل المختصة بتسجل كافة أصول الشركة غير الملموسة مثل العلمات التجارية 

الخاصة بالشركة وتحرير عقود الستغلل والترخيص باستعمالها وادارتها والتوقيع في كل ما يخص ذلك امام 

الشهر العقاري وإدارة تسجيل العلمات التجارية  وكافة الجهات الحكومية لتسجيل كافة حقوق الملكية الفكرية 

والدبية والصناعية والتجارية  يمتلك العضو المنتدب منفردا  الحق في اجراء كافة المعاملت البنكية لدي البنوك 

والمصارف من فتح وغلق الحسابات والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وبحد أقصي عشرون ألف جنيها 

مصريا و/او ما يعادله بأي عملة اخر واجراء التحويلت وتحريك الحسابات واستصدار خطابات الضمان 

والشهادات ووثائق الستثمار وفتح العتمادات المستندية والتوقيع علي عقود القروض والتسهيلت الئتمانية بكافة 

أنواعها وتقديم الضمانات بأنواعها وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها. ويمتلك العضو المنتدب ورئيس 

القطاع المالي مجتمعين الحق في التوقيع على الشيكات واجراء التحويلت البنكية فيما يتجاوز العشرون ألف جنيها 

مصريا و/أو ما يعادله بأي عملة اخري, وبيع وشراء الستثمارات المالية فيما يتجاوز الخمسة مليون جنيها مصريا 

او فيما يعادله باي عملة اخري ويمتلك رئيس القطاع المالي والمسؤول عن إدارة العمليات للتامين الفردي مجتمعين 

حق بيع وشراء الستثمارات المالية بحد أقصى خمسة مليون وذلك بالجنية المصري و/او ما يعادله بأي عملة 

اخري . وللعضو المنتدب منفردا  الحق في التوقيع على كافة انواع العقود الخاصة بمعاملت الشركة بحد أقصي 

ثلثة مليون جنيها مصريا و/أو ما يعادله بأي عملة اخري, وذلك فيما عدا عقود وسطاء التأمين واتفاقيات إعادة 

التأمين فله حق التوقيع علي تلك العقود دون حد اقصي, وله الحق في التوقيع علي عقود شراء الصول الثابتة بحد 

أقصي اربعة مليون جنيها مصريا و/او ما يعادله بأي عملة اخري, و يجب علي العضو المنتدب الحصول علي 

موافقة و تفويض من مجلس الدارة في التوقيع علي العقود التي تتجاوز الحد القصى السالف ذكره فيما يخص 

العقود الخاصة بمعاملت الشركة و عقود شراء الصول   أعمال المقاولت والتوريدات: للعضو المنتدب الحق في 

التوقيع على عقود البيع والشراء واسناد اعمال التوريدات والمقاولت في المرحلة الحالية على ال تتجاوز العملية 

الواحدة ما قيمته مليون جنيه و/او ما يعادله بالجنيه المصري وله الحق في توكيل الغير أو تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر . علما بان السلطات القضائية لرئيس مجلس الدارة .
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3444 - تامر محمد احمد على  مدير   المقيد برقم قيد    180182   وتم ايداعه بتاريخ    24-01-2022 برقم 

ايداع   4432 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2022  بــ :  

3445 - محمد فايز عبد السلم عبد السلم  مدير   المقيد برقم قيد    180677   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6230 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  

3446 -  مصطفى فوزى محمد مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    180677   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6230 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديران الشركه فى علقتها مع الغير ولهم 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 - وللمديران مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع 

على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين او منفردين الحق فى تعين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم مجتمعين او منفردين حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين او منفردين حق توكيل  الغير فى كل او بعض ما ذكر

3448 - محمد عبد العليم محمد بكرى  مدير   المقيد برقم قيد    180684   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   6242 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون 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 أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمديرون الستاذ/ رامي احمد مدحت على فهمي والستاذ/ محمد عبد العليم محمد بكري حق التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وللمدير الستاذ/ رامي احمد مدحت على فهمي. منفردا  حق التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك يتم باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

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

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3449 - ديزيريه سيدريك ان زى Desire Cedric N ZI  مدير   المقيد برقم قيد    180742   وتم ايداعه 

بتاريخ    03-02-2022 برقم ايداع   6548 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2022  بــ :  
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3450 - هايكو فيور ينج  Heiko Feuring  مدير   المقيد برقم قيد    180742   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2022 برقم ايداع   6548 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محددة . يكون لى إثنين من المديرين مجتمعين تمثيل الشركة في علقتها مع الغير ولهما أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو للقانون أو لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة ويكون  لى إثنين من المديرين مجتمعين  حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها والتعامل باسمها أمام كافة 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وعلى الخص الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والسجل التجاري 

ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة 

الجديدة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمينات الجتماعية كما  

يكون  لى إثنين من المديرين مجتمعين الحق في تعيين وعزل وكلء وموظفي الشركة  وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم, وتعيين المحامين والمحاسبين القانونيين, وشراء جميع المهمات والمواد والبضائع والمنقولت والصول 

الثابتة بإسم الشركة  بما في ذلك بيع وشراء سيارات الشركة, وأصول الشركة الخرى . كما  يكون  لى إثنين من 

المديرين مجتمعين  إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

وتوقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وقبض ودفع المبالغ ويكون للمديرين منفردين تمثيل 

الشركة  أمام إدارات المرور وإستصدار التراخيص المؤقتة والنهائية الخاصة بسيارات الشركة . كما  يكون  لى 

إثنين من المديرين مجتمعين  حق التوقيع أمام كافة البنوك ولهما حق فتح وإغلق الحسابات بإسم الشركة لدى 

البنوك ولهم حق التوقيع على كافة المعاملت البنكية أو أوامر التحويلت البنكية أو التحويلت اللكترونية عن 

طريق النترنت أو اي وسيلة أخرى خاصة بالصرف من حسابات الشركة لدى كافة البنوك و إجراء كافة 

المعاملت مع إدارات كافة البنوك التي يكون للشركة بها حسابات مصرفية سواء كانت بالجنية المصري أو أية 

عملة أجنبية أخرى . كما  يكون  لى إثنين من المديرين مجتمعين  الحق في توكيل أو تفويض بعضهم أو الغير 

في كل هذه الختصاصات أو بعضها.

3451 - سامح درويش مصطفى جلل درويش  مدير   المقيد برقم قيد    180742   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2022 برقم ايداع   6548 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2022  بــ :  

3452 - محمد احمد محمد بهيج حمزة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    180751   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-2022 برقم ايداع   6607 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2022  بــ :  الموافقه بالجماع على تفويض 

كل من السيد / محمد أحمد محمد بهيج حمزة رئيس مجلس الدارة و السيد / مصطفى محسن مصطفى كمال نائب 

رئيس مجلس الداره و العضو المنتدب فى تمثيل الشركة  فى علقتها مع الغير و لهما )مجتمعين( حق التوقيع فى 

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

و لهما )مجتمعين( حق التعامل بإسم الشركه فى كافة النواحى الدراية والمالية والفنية والقانونية و ضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و 

التوقيع على كافـة  المستنــدات والوراق والعقود أمام الجهات المذكورة ولهم حق استصدار تراخيص سيارات 

المنشأة و كذلك لهم حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف و سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و 

إستصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس 

المال و كل ذلك بإسم الشركه و ضمن أغراضها و لهم الحق فى غلق الحسابات البنكيه و القتراض وتقديم 

الضمانات البنكية وتسيلها والتمويل والسحب على المكشوف و الرهن و البيع لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه 

و الراضى و السيارات و المنقولت بإسم الشركه و لصالحها و كذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء و 

لهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و أجورهم و أن يقوما بتعيين الموظفين 

والشراف عليهم وتحديد مهامهم وتحديد رواتبهم وعزلهم , ولهم الحق فى التوقيع على عقود العمل و التوقيع على 

نماذج اللغاء فى حالة إنهاء خدماتهم لدى كافة الجهات ذات العلقة و لهم حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجاريه و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل و لهم الحق فى التوقيع على العقود والمناقصات لدى كافة الجهات الحكوميه و 

غير الحكوميه و الشركات و الشخاص و لهم حق توكيل الغير فى تمثيل الشركه أمام القضاء أو مصلحة 

الضرائب أو الجهات الحكوميه.

3453 - حسن زكى حسن إسماعيل  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    180751   وتم 

ايداعه بتاريخ    03-02-2022 برقم ايداع   6607 تم التأشير فى تاريخ 03-02-2022  بــ :  استقالة
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3454 - ايمن محمد سليمان عبد الحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    180784   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2022 برقم ايداع   6741 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2022  بــ :  

3455 - احمد طارق على محمد  مدير   المقيد برقم قيد    181021   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-09 

برقم ايداع   7904 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  

3456 -  سيف هشام على الصياد  مدير   المقيد برقم قيد    181021   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-09 

برقم ايداع   7904 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

3457 - عمر محمد شريف احمد عبدالرحمن سالم  مدير   المقيد برقم قيد    181021   وتم ايداعه بتاريخ    

09-02-2022 برقم ايداع   7904 تم التأشير فى تاريخ 09-02-2022  بــ :  

3458 - محمد فرج محمد عبد الحميد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    181168   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2022 برقم ايداع   8584 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2022  بــ :  للسيد/ محمد فرج محمد عبد 

الحميد رئيس مجلس الداره والسيد/ عمر فرج محمد عبد الحميد   العضو المنتدب سواء كانوا مجتمعين او 

منفردين الحق في تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما إحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أولئحة التنفيذية للجمعية العامة ولهما الحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة فى جمهورية مصر 

العربية او خارجها والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم.  وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن وفك او شطب الرهن 

نيابة عن الشركة, وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة وضمن 

اغراضها, 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 الحق فى التوقيع على عقود 

تاسيس الشركات بكافة انواعها التى تساهم فيها الشركة ولهما الحق فى التوقيع على عقود التعديل بعد موافقه 

الجمعية العامة الغير عادية ولهما الحق فى تمثيل الشركة امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى جميع 

ماموريتها وذلك فى التقديم والتوقيع بالشهر العقارى وتعديل الطلبات والتنازل عنها وتسليم واستلم الوراق 

والمستندات, وفى القيام بجميع العمال التى تتصل بشهر المحررات والعقود, ولهما حق التوقيع على العقود 

والملحق اللزمة لتنفيذ ذلك امام كافة الجهات وهيئة التصالت اللسلكية وشركات المحمول ولهما الحق فى 

الحضور والجهات الدارية ووزارة الستثمار ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة وقطاعاتها والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومامورياتها والتصالح 

أمامها ومصلحة التسجيل التجارى ومكاتب السجل التجارى والتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية 

المختصة وكافة القرارات والتعهدات والمستندات والملحق اللزمة والمتعلقة بذلك امام الشهر العقارى ولهما حق 

كفالة الغير و الشركات الخرى ولهما حق توكيل البنوك أو الغير في كل او بعض ما ذكر.
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3459 - عادل محمود عبدالغنى الشرقاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    315367   

وتم ايداعه بتاريخ    20-07-1998 برقم ايداع   12555 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2022  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة لثلث سنوات اخرى - الموافقة على اعاده تحديد اختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب لتصبح على النحو التالى:-  يكون حق التوقيع منفرد للسيد / عادل محمود عبدالغنى الشرقاوى رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب عن الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات فى تمثيل 

الشركة والتعامل باسمها وله الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها و ابرام التعاقدات مع الموردين 

المحليين والخارجيين و ابرام عقود مع القطاع العام و القطاع الخاص و جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية 

و الدارية وله حق تعيين العاملين بالشركة وتحديد مرتباتهم وترقيتهم والتوقيع على عقود تعيينهم وانهاء خدمتهم و 

التعامل امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و الدارية والهيئة القومية للتأمين الجتماعي والهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات و مكتب العمل و مصلحة الضرائب و مصلحة ضرائب القيمة المضافة 

ومصلحة الجمارك و جميع شركات التامين العامة و الخاصة والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة والتعامل 

مع الوحدات والدارات المحلية والحياء واجهزة المدن العمرانية الجديدة بجميع المحافظات والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية واستخراج السجل الصناعي ورخص التشغيل واتحاد الصناعات المصريه  وشركات الكهرباء وشركات 

المياة وشركات الغاز وشركات الصرف الصحي والشركة المصرية للتصالت والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص و ادارات المرور المختلفة من شراء و بيع و ترخيص و تجديد جميع انواع السيارات و المركبات 

بكافة اشكالهم واستخراج التراخيص اللزمة من جميع الجهات السابقة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وله حق ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و حق التعامل امام كافة البنوك داخل و 

خارج جمهورية مصر العربية في فتح  وغلق الحسابات بجميع انواعها و السحب واليداع والفراج عن راس 

المال والتوقيع على الشيكات والكمبيالت والسندات الذنية وتظهيرها والقتراض والرهن و التسهيلت الئتمانية 

وفتح العتمادات بجميع انواعها و اصدار خطابات الضمان و كافة المعاملت البنكية وابرام العقود بكافه انواعها 

مع الفراد أو الشركات المحليه والجنبيه بما في ذلك عقود البيع و الصلح واليجار والمعاوضة والمقاولة والتامين 

والكفالة وكفاله الغير واتخاذ كافة الجراءات اللزمة والتوقيع على عقود بيع وشراء أصول الشركة من اثاث و 

اجهزة و العقارات والسيارات واللت والمعدات باسم الشركة وله حق رهن و بيع و شراء وتاجير أصول الشركة 

ومقوماتها المادية و التجارية و العقارية كلها أو بعضها والرهن العقاري, وإبرام حوالت الحق والتوقيع على 

جميع العقود البتدائية والنهائية امام الشهر العقاري وتقديم الطلبات واللتماسات للشهر العقاري والتنازل عنها 

والتوقيع علي كافه المستندات والنظمة الخاصة بكل ما سبق و التوقيع على كافة التعهدات و القرارات و 

المستندات و تسليم و تسلم كافه المستندات وذلك امام جميع الجهات الرسمية والدارية والحكومية وغيرها والهيئة 

العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشهر العقاري والسجل التجاري والغرف التجارية والوزارات المختلفة 

بكافه اداراتها وله الحق في البيع للنفس أو الغير والتنازل , وله الحق  فى تفويض أو توكيل الغير في بعض أو كل 

ما ذكر . وعلى الشركة مراعاه حكم المادة 99 من القانون رقم 159 لسنة بشأن عقود المعاوضة .

3460 - عمر مأمون جلل شبل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    172141   وتم ايداعه بتاريخ    

09-09-2021 برقم ايداع   42051 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  
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3461 - شيماء السيد عبد الفتاح محمد بدر

الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    172141   وتم ايداعه بتاريخ    09-09-2021 برقم ايداع   

42051 تم التأشير فى تاريخ 16-02-2022  بــ :  تعديل صلحيات الدارة والتوقيع : يكون حق الدارة 

والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين مجتمعين اومنفردين ولهما 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 البنكية  

وحق الفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك  ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 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  وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها  ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر . اما فيما يخص حق 

التوقيع على عقود القتراض والرهن و البيع و التنازل و اليجار للنفس و للغير و بيع اصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات والمنقولت فيكون  للشريكة المتضامنة  /  شيماء السيد عبدالفتاح محمد بدر الدين   

منفرده

3462 - مريم عبدالهادى عبدالفتاح  مدير فرع   المقيد برقم قيد    181596   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2022 برقم ايداع   10468 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2022  بــ :  

3463 - اكمل يسري عبد الوهاب رمضان  مدير   المقيد برقم قيد    181801   وتم ايداعه بتاريخ    

23-02-2022 برقم ايداع   11322 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2022  بــ :  قبول استقالة

3464 - ليزان امبر لودمان  LYSANN AMBER LUEDEMANN  مدير   المقيد برقم قيد    181801   

وتم ايداعه بتاريخ    23-02-2022 برقم ايداع   11322 تم التأشير فى تاريخ 23-02-2022  بــ :  

3465 - مصطفى  ممدوح قرنى على حنبولى  مدير   المقيد برقم قيد    182217   وتم ايداعه بتاريخ    

24-02-2022 برقم ايداع   12113 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  استقالة

3466 - محمود يسري يوسف غيط  مدير   المقيد برقم قيد    182217   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-24 

برقم ايداع   12113 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة - يمثل 

المدير الشركة  في علقتها مع الغير وله منفردا 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 للسيد / محمود يسرى 

يوسف غيط - منفردا التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و وزارة القوى العاملة و مديريتها و جميع السفارات 

والقنصليات وله الحق منفردا في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات 

وفتح وغلق الحسابات وكذلك حق 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 حق 

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

ولمصلحتها للنفس او الغير وله منفردا حق تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم 

وقبض ودفع كافة المبالغ , وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و إبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك له حق توكيل وتفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر.

3467 - عصام محمد محمود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    119198   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-26 

برقم ايداع   14298 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2022  بــ :  

3468 - محمود محمد شلبى الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    119198   وتم ايداعه بتاريخ    2018-03-26 

برقم ايداع   14298 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2022  بــ :  
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3469 - ماقوه جيون MA  GUOJUN  مدير   المقيد برقم قيد    119198   وتم ايداعه بتاريخ    

26-03-2018 برقم ايداع   14298 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم . وللسيد / ماقوه جيون MA GUOJUN والسيد / عصام محمد مود محمد مجتمعين او 

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

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشبكات والفراج عن راس المال 

ولهم الحق في تعيين او عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

وتصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذانية و التجارية وأبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق التوقيع في عقود التاسيس 

وللسيد / ماقوه جيون MA GUOJUN وللسيد / عصام محمد محمود محمد مجتمعين في حق القتراض والرهن 

وكذلك لهم مجتمعين حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل وتفويض الغير في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانو لئحته التنفيذية للجمعية العامة كل او بعض ماذكر - 

السيد / محمود محمد شلبي الشافعي حق ادارة العلقات العامة بالشركة فقط. 

3470 - محمد ايمن عبد المولى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    182239   وتم ايداعه بتاريخ    

27-02-2022 برقم ايداع   12176 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2022  بــ :  

3471 - عمر حسام السيد حسن شطا  مدير   المقيد برقم قيد    152928   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-30 

برقم ايداع   27898 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير 

ولهما مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ماحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية  العامة .  وللسيد/ حسام السيد حسن شطا , السيد/ عمر 

حسام السيد حسن شطا مجتمعين أو 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 و المصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

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 ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ماذكر .  وللسيد / حسام السيد حسن شطا  مدير الشركة منفردا  حق التوقيع علي عقود التاجير التمويلي 

والتوقيع علي عقود تاسيس الشركات التي تساهم فيها الشركة  وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والعقارات وكذلك حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن لصالح النفس أو الغير كذلك توكيل النفس أو البنوك أو 

الغير في كل أو بعض ماذكر

3472 - حسام السيد حسن علي شطا  مدير   المقيد برقم قيد    152928   وتم ايداعه بتاريخ    2020-08-30 

برقم ايداع   27898 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  
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3473 - شريف طارق ابراهيم زعتر  مدير   المقيد برقم قيد    182594   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2022 برقم ايداع   13644 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  تعديل سلطات التوقيع عن 

الشركة لتصبح كالتالي : 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 او القانون او لئحته 

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 وتكون 

سلطات التوقيع الخرى كما يلي : مجموعة )أ( : 1- السيد/ مصطفي أمين محمد أحمد 2- السيد/ محمد صلح 

محمد حبيب 3- السيد/ عبد ا حمدي محمد أحمد نوفل --- مجموعة )ب( 1- السيد/ جمال محي جمال الدين 

شعبان 2- السيد/ شريف طارق إبراهيم زعتر يكون لي شخص من المجموعة )أ( تمثيل 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 او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين في المجموعة )أ( مجتمعين 

او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

ومصلحة الضرائب ومصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها والتأمينات الجتماعية والسجل التجاري والغرفة 

التجارية وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والقتراض والرهن 

والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها ولهم حق قبض ودفع مبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعد ما ذكر - يكون لي شخص من المجموعة )ب( مجتمع ا مع أي شخص من المجموعة )أ( التوقيع على 

كافة المعاملت البنكية فيما يتعلق بالمعاملت التي ل تزيد قيمتها عن 400 ألف جنيه مصري, ويكون لشخاص 

المجموعة )ب( منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم

3474 - مصطفى نبيل محمد طه السعدنى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182622   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2022 برقم ايداع   13809 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  استقالة
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3475 - مايكل فهمى سيدهم ميخائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182622   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2022 برقم ايداع   13809 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  - يمثل رئيس مجلس إدارة 

الشركة امام القضاء وله حق الصلح والقرار والنكار والبراء وطلب تحليف اليمين الحاسمة في الدعاوي 

القضائية المقامة من أو ضد الشركة وتوكيل السادة المحامين في الدعاوي القضائية المقامة من أو ضد الشركة أمام 

كافة المحاكم بدرجاتها وأنواعها المختلفة والتعامل مع أقسام ومراكز الشرطة والنيابات المختصة ومراكز وجهات 

التحكيم المحلية والدولية .- لرئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – 

مجتمعين او منفردين  -  حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , ولمجس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن 

يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أومجتمعين ولرئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة السيد / 

الفريد ريمون الفريد فوزي – مجتمعين او منفردين  –  الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم والتعامل مع إدارة التراخيص بكافة وحدات المرور وكذلك 

والتعامل مع شركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزى وشركات تداول الوراق المالية وبورصة الوراق 

المالية والتوقيع علي عقود إيداع الوراق المالية ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق .و 

لرئيس مجلس الدارة – منفردا -  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وذلك في حدود مبلغ 

وقدره 500000 جنيه ) فقط خمسمائة الف جنيه مصري ل غير ( اما فيما يزيد  عن 500000 فيكون لرئيس 

مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – مجتمعين    - ولرئيس مجلس الدارة 

وعضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – مجتمعين - حق التوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات 

وفتح العتمادات المستندية لدي البنوك والمؤسسات المالية والفراج عن رأس المال وإستصدار خطابات الضمان 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل بإسم الشركة ولصالحها والتوقيع علي عقود تداول 

الوراق المالية أمام شركات تداول الوراق المالية وبورصة الوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وبيع 

وشراء السيارات والتوقيع علي عقود بيعها أمام الشهرالعقاري وحق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما 

ذكر - ولرئيس مجلس الدارة وعضو مجلس الدارة السيد / الفريد ريمون الفريد فوزي – مجتمعين - حق تأسيس 

الشركات والتصرف فيها بالبيع والستحواذات وإتفاقات التشارك والستدانة والحصول علي التسهيلت الئتمانية 

من البنوك وتجديدها والتوقيع علي التعهدات والسندات الذنية المرتبطة بها والتوقيع علي عقود الوكالة الخاصة 

بالبنوك للنفس وللغير وحق القتراض والرهن وكفالة الغير والتوقيع علي عقود البيع والكفالة والرهن لصول 

الشركة الثابتة والمنقولة والتأجير التمويلي سواء للعقار أو المنقول والتوقيع علي العقود اللزمة في هذا الشأن أمام 

البنوك والمؤسسات المالية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبيع وشراء السهم والتوقيع علي أوامر البيع 

والشراء وقبض أو دفع الثمن وإعطاء المخالصات كل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وتوكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ماذكر .

3476 - الفريد ريمون الفريد فوزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    182622   وتم ايداعه بتاريخ    

03-03-2022 برقم ايداع   13809 تم التأشير فى تاريخ 03-03-2022  بــ :  
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3477 - محمود احمد السيد عبدالحفيظ سعدون  مدير   المقيد برقم قيد    182636   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2022 برقم ايداع   13859 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة 

غير محددة - يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ بة صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة وللمديران 

مجتمعان أو منفردان حق 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 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 الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 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 أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير 

فى كل أو بعض مماذكر مجتمعان أو منفردان

3478 - محمد تيسير الحمو  مدير   المقيد برقم قيد    182636   وتم ايداعه بتاريخ    06-03-2022 برقم 

ايداع   13859 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  

3479 - سهير كامل ميخائيل جورجيوس  مدير   المقيد برقم قيد    182711   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2022 برقم ايداع   14157 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  الصلحيات - يمثل المديرون 

الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذاالصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة اوالقانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين مجتمعين 

او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغيرالحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم - )وللمديرين مجتمعين فقط ( الحق في التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و غلقها و كافة صور التعامل مع  جميع البنوك والمصارف 

و التوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض و الرهن والتوقيع علي عقود الشراء و البيع 

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية كل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و لصالحها.و لهما الحق في تعيين و 

عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  و كل 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.و كذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود التاسيس و 

التعديلت للشركات ولهما حق توكيل او تفويض الغيرفي كل اوبعض ماذكر.

3480 - فاطمة احمد محمد جمال ابو على  مدير   المقيد برقم قيد    182712   وتم ايداعه بتاريخ    

06-03-2022 برقم ايداع   14158 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2022  بــ :  تمثل المديرة الشركة في 

علقتها مع الغير, ولها منفردة في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  و للمديرة منفردة الحق في التعامل باسم 

الشركة ولصالحها امام جميع الجهات الحكومية ,و غير الحكومية , والقطاع العام, وقطاع العمال , والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم, وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب ,وايداع,  وفتح,  وغلق حسابات, 

والقتراض, والرهن, والتوقيع على الشيكات, واستصدار شهادات وخطابات الضمان,  وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف, وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية , والراضي, والسيارات, والمنقولت وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها.  ولها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة, وتحديد مرتباتهم واجورهم, 

ولها حق قبض, ودفع المبالغ, وتوقيع, وتحويل, وبيع, وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية, وابرام كافة العقود, 

والمشارطات, والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل, ولها حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر.
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3481 - عادل محمود عبدالغنى الشرقاوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    182867   

وتم ايداعه بتاريخ    08-03-2022 برقم ايداع   14775 تم التأشير فى تاريخ 08-03-2022  بــ :  الموافقة 

على اعاده تحديد اختصاصات رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب لتصبح على النحو التالى:-  يكون حق 

التوقيع منفرد للسيد / عادل محمود عبدالغنى الشرقاوى رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب عن الشركة في 

علقتها مع الغير وله في هذا الصدد اوسع السلطات فى تمثيل الشركة والتعامل باسمها وله الحق في التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها و ابرام التعاقدات مع الموردين المحليين والخارجيين و ابرام عقود مع القطاع العام و 

القطاع الخاص و جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و الدارية وله حق تعيين العاملين بالشركة وتحديد 

مرتباتهم وترقيتهم والتوقيع على عقود تعيينهم وانهاء خدمتهم و التعامل امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية و الدارية والهيئة القومية للتأمين الجتماعي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و مكتب 

العمل و مصلحة الضرائب و مصلحة ضرائب القيمة المضافة ومصلحة الجمارك و جميع شركات التامين العامة و 

الخاصة والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة والتعامل مع الوحدات والدارات المحلية والحياء واجهزة 

المدن العمرانية الجديدة بجميع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية واستخراج السجل الصناعي ورخص 

التشغيل واتحاد الصناعات المصريه  وشركات الكهرباء وشركات المياة وشركات الغاز وشركات الصرف 

الصحي والشركة المصرية للتصالت والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص و ادارات المرور المختلفة 

من شراء و بيع و ترخيص و تجديد جميع انواع السيارات و المركبات بكافة اشكالهم واستخراج التراخيص 

اللزمة من جميع الجهات السابقة وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  وله حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و حق التعامل امام كافة البنوك داخل و خارج جمهورية مصر العربية في فتح  

وغلق الحسابات بجميع انواعها و السحب واليداع والفراج عن راس المال والتوقيع على الشيكات والكمبيالت 

والسندات الذنية وتظهيرها والقتراض والرهن و التسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات بجميع انواعها و اصدار 

خطابات الضمان و كافة المعاملت البنكية وابرام العقود بكافه انواعها مع الفراد أو الشركات المحليه والجنبيه 

بما في ذلك عقود البيع و الصلح واليجار والمعاوضة والمقاولة والتامين والكفالة وكفاله الغير واتخاذ كافة 

الجراءات اللزمة والتوقيع على عقود بيع وشراء أصول الشركة من اثاث و اجهزة و العقارات والسيارات 

واللت والمعدات باسم الشركة وله حق رهن و بيع و شراء وتاجير أصول الشركة ومقوماتها المادية و التجارية 

و العقارية كلها أو بعضها والرهن العقاري, وإبرام حوالت الحق والتوقيع على جميع العقود البتدائية والنهائية 

امام الشهر العقاري وتقديم الطلبات واللتماسات للشهر العقاري والتنازل عنها والتوقيع علي كافه المستندات 

والنظمة الخاصة بكل ما سبق و التوقيع على كافة التعهدات و القرارات و المستندات و تسليم و تسلم كافه 

المستندات وذلك امام جميع الجهات الرسمية والدارية والحكومية وغيرها والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة ومصلحة الشهر العقاري والسجل التجاري والغرف التجارية والوزارات المختلفة بكافه اداراتها وله الحق 

في البيع للنفس أو الغير والتنازل , وله الحق  فى تفويض أو توكيل الغير في بعض أو كل ما ذكر.

3482 - حسن عزت حسن محمود  مدير   المقيد برقم قيد    182969   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-10 

برقم ايداع   15370 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  

3483 - بسام ابراهيم مسالخى فرشوخ  مدير   المقيد برقم قيد    182969   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2022 برقم ايداع   15370 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  

3484 - محمد  بسام مسالخى فرشوخ  مدير   المقيد برقم قيد    182969   وتم ايداعه بتاريخ    

10-03-2022 برقم ايداع   15370 تم التأشير فى تاريخ 10-03-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

3485 - احمد مصطفى ابراهيم بدوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    152033   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2020 برقم ايداع   24653 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  خروج

3486 - حبيبة  عمرو  عاشور  ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    152033   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2020 برقم ايداع   24653 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  متداخل بوليه والده

3487 - ساره عمرو  عاشور ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    152033   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2020 برقم ايداع   24653 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  متداخل بولية والده

3488 - عمرو عاشور ابراهيم على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    152033   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2020 برقم ايداع   24653 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  
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3489 - اسامة  عمرو عاشور  ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    152033   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2020 برقم ايداع   24653 تم التأشير فى تاريخ 13-03-2022  بــ :  متداخل بوليه والده

3490 - دينا اسامه عبد العزيز الشنوفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    122114   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2018 برقم ايداع   26169 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  ممثل عن شركة فلت 6 لبز 

S.A.E flat6labs accelerator for it and  اكسيليريتور لتكنولوجيا المعلومات وادارة المشروعات

project management

3491 - احمد جابر على حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183352   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-16 

برقم ايداع   16981 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  

3492 - محمد عبدالمطلب محمد ابوالنضر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183352   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2022 برقم ايداع   16981 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2022  بــ :  

3493 - محمد على عبد الرحمن على  مدير   المقيد برقم قيد    183647   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2022 برقم ايداع   18108 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2022  بــ :  استقالة

3494 - عبد الرحمن صابر عبد الرحمن ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    183647   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2022 برقم ايداع   18108 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2022  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 - وللمدير / عبدالرحمن صابر 

عبدالرحمن ابراهيم والمدير / محمد احمد محمد حسن مجتمعين أو 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 وإيداع وفتح حسابات وغلقها واستصدار خطابات 

الضمان وشهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج 

عن راس المال والصلح والقرار والنكار والبراء 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 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 ما ذكر

3495 - احمد سلمه محمد توفيق  مدير   المقيد برقم قيد    183647   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-22 

برقم ايداع   18108 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2022  بــ :  استقالة

3496 - احمد احمد عوض محمد  مدير   المقيد برقم قيد    183647   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-22 

برقم ايداع   18108 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2022  بــ :  استقالة

3497 -  سامح على عبد الرحمن على  مدير   المقيد برقم قيد    183647   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2022 برقم ايداع   18108 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2022  بــ :  استقالة

3498 - باسم صدقى جورج يونان صدقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    183666   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2022 برقم ايداع   18266 تم التأشير فى تاريخ 22-03-2022  بــ :  
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3499 - ساره محمود ابراهيم سلطان  مدير   المقيد برقم قيد    183768   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   19120 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة- يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة . وللمديرين منفردين أو مجتمعين حق التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها امام 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 وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والرضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وحوالة الدين وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر.

3500 - هند محمد احمد شريف  مدير   المقيد برقم قيد    183768   وتم ايداعه بتاريخ    24-03-2022 برقم 

ايداع   19120 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  

3501 - نهى محمود ابراهيم محمد سلطان  مدير   المقيد برقم قيد    183768   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   19120 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  

3502 -  نوران محمود محمد محمود سليم  مدير   المقيد برقم قيد    183802   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   19201 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  

3503 - محمد رمضان عصران احمد  مدير   المقيد برقم قيد    183802   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   19201 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  

3504 - حسام رمضان عصران احمد  مدير   المقيد برقم قيد    183802   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   19201 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  

3505 - امجد اسامه احمد المحلوي  مدير   المقيد برقم قيد    183802   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-24 

برقم ايداع   19201 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  

3506 - شريف محمد ذكي حسن عبدالباري  مدير   المقيد برقم قيد    183802   وتم ايداعه بتاريخ    

24-03-2022 برقم ايداع   19201 تم التأشير فى تاريخ 24-03-2022  بــ :  

3507 - احمد فرحات احمد مليجي  مدير   المقيد برقم قيد    183851   وتم ايداعه بتاريخ    2022-03-27 

برقم ايداع   19380 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  - استقالة

3508 - محمد عامر عبد المحسن عامر  مدير   المقيد برقم قيد    183851   وتم ايداعه بتاريخ    

27-03-2022 برقم ايداع   19380 تم التأشير فى تاريخ 27-03-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمده 

غير محدده . يمثل المدير/ محمد عامر عبد المحسن عامر . الشركة في علقتها مع الغير , وله منفردا في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صرحة عقد  الشركةأو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة . و له منفردا  الحق فى التعامل باسم الشركه , ضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكوميه أو الغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان  وبيع اصول الشركة ممتلكاتها العقاريه والراضى السيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن اغراضها  ولة الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وأبرام كافه 

العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقدأو بالجل لة حق توكيل الغير فى كل أو بعض 

ماذكر.

3509 - مروان  محمد  سالم السيد  علي  مدير   المقيد برقم قيد    183963   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   19789 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  
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3510 - احمد سيف الدين عبد القادر قطان  مدير   المقيد برقم قيد    183963   وتم ايداعه بتاريخ    

28-03-2022 برقم ايداع   19789 تم التأشير فى تاريخ 28-03-2022  بــ :  و يباشر المديرين وظائفهم  

لمدة غير محددة- يمثل المدير : احمد سيف الدين عبد القادر قطان الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة  والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحتة 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 وفتح وغلق حسابات و الفراج عن راس المال  والقتراض والرهن والتوقيع 

علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرضها وله الحق في تعيين و عزل مستخدمى  ووكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات 

الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت  الشركه بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر  وللمدير :مروان محمد سالم السيد علي- الحق في فتح وغلق الحسابات 

واليداع  في جميع البنوك والمصارف

3511 - سيف خالد سيف اليزل عبدالرحيم  مصفى   المقيد برقم قيد    184049   وتم ايداعه بتاريخ    

29-03-2022 برقم ايداع   20150 تم التأشير فى تاريخ 29-03-2022  بــ :  تحديد مهام المصفى بالسير فى 

وفاء ما على  اجراءات التصفية وبيع ممتلكات الشركة المنقولة  واصولها العقارية وعلى وجة الخصوص   1-

بيع مال الشركة منقول او عقاريا بالمزاد العلنى او  باى طريقة اخرى ما لم ينص فى  الشركة من ديون   2-

وثيقة تعين المصفى على اجراء البيع بطريقة معينة

3512 - مجدى محمد مصطفى قطب  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    186022   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-1955 برقم ايداع   3071 تم التأشير فى تاريخ 30-03-2022  بــ :  تنفيذى - رئيس تنفيذى - تفويض 

السيد / العضو المنتدب التنفيذي في التصالح و القرار و النكار و البراء في القضايا المرفوعه من الشركه على 

العملء والقضايا المرفوعه ضد الشركه وعمل التوكيلت اللزمه لذلك

3513 - اشرف رفعت سامي  مدير   المقيد برقم قيد    184247   وتم ايداعه بتاريخ    31-03-2022 برقم 

ايداع   20893 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2022  بــ :  يمثل الشركة المدير اشرف رفعت سامى ابادير 

الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 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 وغلق حسابات والقتراض 

والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان. ولة حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وحق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها

3514 - كريم بدروس زادور مختكيان  مدير   المقيد برقم قيد    184247   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2022 برقم ايداع   20893 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2022  بــ :  ويباشر المدير وظيفته لمدة 

غير محدده- يمثل المدير كريم بدروس زادور مختكيان الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 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 وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والرضى والسيارات والنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى الشراء وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتةقيع وتحويل وبيع وتسديد  كافة السندات الذنية التجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد او بالجل وله الحق  التوقيع على عقود 

تأسيس الشركات وله حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها.

Page 1367 of 1616 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

3515 - عمر اسلم شلبى حسن شلبى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184346   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2022 برقم ايداع   21174 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  يمتلك 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 وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او 

مجتمعين ولرئيس مجلس الدارة السيد / عمراسلم شلبي حسن شلبي منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والهيئات العامة والقطاع 

الخاص بكافة اشكاله ولهما حق فتح وغلق الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على الشيكات 

والقروض والتسهيلت الئتمانية والرهن وفتح العتمادات بجميع أنواعها وإصدارخطابات الضمان وكافة 

المعاملت المصرفية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة ولسيادته  الحق فى كافة 

الصلحيات من شراء وبيع أصول الشركة وحق طلب القروض من البنوك وكذلك التوقيع على العقود المبرمة بين 

الشركة والشخاص والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية وهيئة البريد والتوقيع امام كافة المصالح 

الحكومية والغير حكومية والقيام بتسجيل الدفاتر القانونية والتجارية واثبات التاريخ على العقود والوراق 

واستلمها والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج امام الهيئة 

العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية ومصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق ومكاتبها ومصلحة الجمارك ووزارة المالية والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومكاتب التأمينات 

الجتماعية ومكاتب القوى العاملة ومأموريات الضرائب المختلفة ولجان الطعن والتصالح وجميع شركات التأمين 

العامة والخاصة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحق وشراء وبيع والترخيص وتجديد الترخيص 

للسيارات والميكروباصات والتوبيسات والموتوسيكلت القديمة منها والحديثة وكافة الجراءات الخاصة بها امام 

إدارة ونيابات المرور بجميع مديرياالجمهورية وانهاء الجراءات امام إدارات المرور المختلفة والحق في عمل 

التوكيلت الرسمية والقضائية امام مصلحة الشهر العقار ي والتوثيق ومكاتبها كل هذه الختصاصات له حق 

تفويض او توكيل الغير في كل او بعض مما سبق

3516 - فينتاكيش سوبر امانيان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184376   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2022 برقم ايداع   21264 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  ممثل عن شركة مصر القابضة 

EGYPT INVESTMENTS HOLDING LTD للستثمارات المحدودة

3517 - ماجد بن صالح بن مرزم المرزم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184376   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2022 برقم ايداع   21264 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  ممثل  عن شركة يوكي مصر 

القابضة للستثمارات المحدودة UK EGYPT INVESTMENTS HOLDING LIMITED  - مع بقاء 

يكون للسيد/ علء الدين حسن مصطفى محمد العضو المنتدب ممثل   صلحيات التوقيع كما هي دون تعديل.   "

عن شركة الريج للستثمار ش.م.ح كافة الصلحيات السابقة الممنوحة للمدير العام المنوة عنها في السجل 

التجاري للشركة وذلك بعد تعديل صفته من مدير عام الي عضو منتدب في مجلس إدارة الشركة.

3518 - هانى امان حسين عطيه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184376   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2022 برقم ايداع   21264 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  ممثل عن الشركة الشرقية )

EASTERN COMPANY SAE ايسترن كومباني( ش.م.م

3519 - تامر عبد العزيز شحاته جاد ا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184376   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2022 برقم ايداع   21264 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  ممثل عن الشركة الشرقية )

EASTERN COMPANY SAE ايسترن كومباني( ش.م.م

3520 - شـامل توفيق سـليمان اباظة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184376   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2022 برقم ايداع   21264 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  ممثل  عن شركة يوكي مصر 

UK EGYPT INVESTMENTS HOLDING LIMITED  القابضة للستثمارات المحدودة

3521 - علء الدين حسن مصطفى محمد  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    184376   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2022 برقم ايداع   21264 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  ممثل عن شركة الريج 

AL ARIJ INVESTMENT FZC للستثمار ش.م.ح

3522 - جوى جورج عبده  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    184376   وتم ايداعه بتاريخ    

04-04-2022 برقم ايداع   21264 تم التأشير فى تاريخ 04-04-2022  بــ :  ممثل عن شركة مصر القابضة 

EGYPT INVESTMENTS HOLDING LTD للستثمارات المحدودة
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3523 - محمد عبد الرزاق فنجيرو  mohammed Abderrazzak FENJIRO  مدير فرع   المقيد برقم 

قيد    95510   وتم ايداعه بتاريخ    07-04-2022 برقم ايداع   22029 تم التأشير فى تاريخ 2022-04-07  

بــ :  استقالة

3524 - ساره احمد حلمى عبد الرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    95510   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2022 برقم ايداع   22029 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2022  بــ :  

3525 - وليد سيد محمد فتحى  مدير   المقيد برقم قيد    109111   وتم ايداعه بتاريخ    27-08-2017 برقم 

ايداع   31195 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2022  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير و لهما 

فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة.و للسيد / إبراهيم يوسف إبراهيم عبد ا مدير الشركة – رقم قومي – 

28501061201771و السيد / وليد سيد محمد فتحي – رقم قومي – 28508108800452 مجتمعين أو السيد 

/ وليد سيد محمد فتحي منفردا   الحق فى التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية 

وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالة و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع   

على الشيكات و الفراج عن رأس المال و حق القتراض, و لهما مجتمعين أو للسيد / وليد سيد محمد فتحي  

منفردا  الحق فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم , و لهما حق قبض  و دفع 

المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود   و المشارطات و 

الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و كذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء و البيع و 

الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و كل ذلك بإسم الشركة و لصالحها , و لهما   حق توكيل أو تفويض 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر كما يملك حق التوقيع عن الشركة كل  من السيدة / ريهام أحمد محمد شمس الدين 

صالح ) من غير المديرين (  رقم قومي 28202210102946 , و السيد / محمد نهاد إبراهيم السعيد ) من غير 

المديرين ( رقم قومي  28809031201836 , و السيد / رامي محمد عبد النبي جودة ) من غيرالمديرين ( رقم 

قومي   28607040101192 على أن يكون حق التوقيع لي فردين مجتمعين و ذلك فى التعامل مع جميع 

البنوك  و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و إستصدار خطابات و شهادات  

الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها و لهم  حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

3526 - وليد سيد محمد فتحى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    109111   وتم ايداعه بتاريخ    2017-08-27 

برقم ايداع   31195 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2022  بــ :  للفرعين

3527 - حسام محمد منير محمد رشدى مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    184574   وتم ايداعه بتاريخ    

10-04-2022 برقم ايداع   22092 تم التأشير فى تاريخ 10-04-2022  بــ :  يمثل المديران السيدة / لمياء 

أحمد فهمى سعد زغلول حسن والسيد /حسام محمد منير محمد رشدى مصطفى  الشركة فى علقتها مع الغير و 

لهما مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة و للمديران مجتمعين   اومنفردين الحق فى 

التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع وفتح حسابات و 

الفراج عن رأس المال و لهما مجتمعين أو منفردين القتراض والرهن وبيع أصول الشركة وكل ذلك بأسم 

الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما مجتمعين أو منفردين  حق التوقيع على عقود الشراء والبيع   ولهما 

مجتمعين أو منفردين الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم ولهما 

مجتمعين أو منفردين حق قبض ودفع المبالغ المالية وتوقيع و تحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية 

و إبرام كافة العقود والمشارطات  و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر والمديرة السيدة / لمياء أحمد فهمى سعد زغلول حسن منفردة مسئولة عن 

أجراءات وأعمال التخليص الجمركى والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولها حق توكيل 

الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

3528 - ابراهيم حسن يونس حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    184664   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2022 برقم ايداع   22557 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2022  بــ :  
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3529 - محمد فارس علي فرج ا  مدير   المقيد برقم قيد    184678   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-12 

برقم ايداع   22600 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2022  بــ :  ويباشر المدير وظيفته لمدة غير محدده. يمثل 

المدير محمد فارس على فرج ا الشركة فى علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 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 

وغلق حسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الصمان وبيع اصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية والرضى والسيارات والنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق 

فى الشراء وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتةقيع 

وتحويل وبيع وتسديد  كافة السندات الذنية التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة  بالنقد او بالجل وله الحق  التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل الغير فى كل او 

بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها. يمثل الشركة المدير نورهان احمد ابراهيم البدرى الشركة 

فى علقتها مع الغير. وللمدير الحق فى التعامل باسم الشركة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الصمان بحد اقصى 500000 جنيه     ) فقط خمسمائة الف 

جنيه مصرى لغير( يوميا . يمثل الشركة المدير باكينام علء الدين محمد سيد الميرى الشركة فى علقتها مع 

الغير. وللمدير الحق فى التعامل باسم الشركة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الصمان بحد اقصى 500000 جنيه ) فقط خمسمائة الف جنيه مصرى 

لغير( يوميا .

3530 - باكينام علء الدين محمد سيد الميرى  مدير   المقيد برقم قيد    184678   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2022 برقم ايداع   22600 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2022  بــ :  

3531 - نورهان احمد ابراهيم البدرى  مدير   المقيد برقم قيد    184678   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2022 برقم ايداع   22600 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2022  بــ :  

3532 - محمود ديب حسين احمد  مدير   المقيد برقم قيد    184795   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-14 

برقم ايداع   23594 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  التنفيذى للشركة - ويباشر المدير وظائفة لمدة 

غير محددة .

3533 - مصطفى ديب حسين احمد  مدير   المقيد برقم قيد    184795   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-14 

برقم ايداع   23594 تم التأشير فى تاريخ 14-04-2022  بــ :  استقالة

 - 3534

عمرو عصام حسن عـلم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90091   وتم ايداعه بتاريخ    

26-01-2016 برقم ايداع   2642 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  
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3535 - على عبد الرحمن محمد المهدى عبدا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    90091   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-01-2016 برقم ايداع   2642 تم التأشير فى تاريخ 18-04-2022  بــ :  ممثل  عن شركة حسن 

علم القابضة . وافق المجلس الدارة بإجماع السادة الحضور على تحديد صلحيات التوقيع بالنابة عن الشركة 

على النحو التالى :  يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة أمام القضاء - يمثل الشركة  السيد/ على عبد الرحمن محمد 

المهدى - رئيس مجلس الدارة أو السيد/ عمرو عصام حسن محمد علم  – نائب رئيس مجلس الدارة أو السيد/ 

حسن عصام حسن علم منفردين وذلك في التعامل والتوقيع بإسمها فى علقتها مع الغير وكذا تمثيل الشركة أمام 

الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما 

أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله في ذلك تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر. وللسيد/ عمرو عصام حسن محمد علم  – نائب رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن 

علم منفردين التوقيع على العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات والجهات والمصالح الحكومية وغير 

الحكومية وكذا التوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج والندماج أمام 

الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات, وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, وحق وشراء السيارات ومعدات 

الشركة القديمة منها والحديثة وانهاء الجراءات أمام إدارات المرور المختلفة وبيع وشراء السهم سواء في 

شركات تابعة أو بغرض الستثمار , ولهم في ذلك تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.  السيد/ عمرو 

عصام حسن علم – نائب رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم  أو السيد/ محيي الدين مصطفى 

عابدين –اثنان منهم مجتمعان الحق في التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك في فتح وغلق الحسابات بجميع 

أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات بجميع 

أنواعها وإصدار خطابات الضمان وكافة المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل معها 

الشركة  ولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. وللسيد / على عبد الرحمن محمد المهدى منفرد 

الحق في التوقيع على كافة العقود والمعاملت والمشارطات والصفقات الداخلة ضمن غرض الشركة وحق شراء 

السيارات ومعدات الشركة القديمة منها والحديثة وانهاء الجراءات أمام إدارات المرور المختلفة ولهم في ذلك 

تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3546 - نادر محمد معن الوفائي  مدير   المقيد برقم قيد    175840   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-15 

برقم ايداع   54350 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل مديرون الشركة في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لداره ة 

الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة. 

وللمدرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اعراضها اما جميع الجهات الحكوميه و 

غير حكوميه وقطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة الصور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع 

الشيكات والفراج عن راس المال و حقالقتراض و الرهن وكل ذلك باسم الشركه و لصالحها و كذلك لهما حق 

التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه و ممتلكتها العقارية و لهما الحق في تعين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض  

ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل  ولهما حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات ولهم حق 

البيع لنفس و الغير ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او  ما ذكر

3547 - حازم محمد معن الوفائى  مدير   المقيد برقم قيد    175840   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-15 

برقم ايداع   54350 تم التأشير فى تاريخ 20-04-2022  بــ :  تعديل الجنسية

3548 - حسن محمد حسين سعيد  مدير   المقيد برقم قيد    117459   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-22 

برقم ايداع   8602 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  

3549 - خالد رمضان عبد الحميد عيد  مدير   المقيد برقم قيد    117459   وتم ايداعه بتاريخ    

22-02-2018 برقم ايداع   8602 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  
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3550 - رائد سليمان عبيد  مدير   المقيد برقم قيد    117459   وتم ايداعه بتاريخ    22-02-2018 برقم 

ايداع   8602 تم التأشير فى تاريخ 21-04-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة  - 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 - 

وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها داخل جمهورية مصر العربية أو 

خارجها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وايداع والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على 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 أو بالجل ولهما الحق في التوقيع على عقود 

تأسيس الشركات ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3551 - نورالدين اسماعيل مصطفي محمد  مدير   المقيد برقم قيد    186015   وتم ايداعه بتاريخ    

24-04-2022 برقم ايداع   25664 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

محددة  يمثل المديرين الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات للدارة الشركة والتعامل 

بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة والمديرين مجتمعين 

أو منفردين حق التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

والقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالها وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذالك لهم الحق في 

التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات 

والمنقولت بأسم الشركة وإصلحها ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتشدد كافة السندات واذنية والتجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر

3552 - رائد سليمان صالح الحيارى  مدير   المقيد برقم قيد    186015   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-24 

برقم ايداع   25664 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2022  بــ :  

3553 - هدير ابراهيم عبدا احمد النحاس  مدير   المقيد برقم قيد    186087   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2022 برقم ايداع   26055 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة - يكون للسيد / عمرو احمد محمد راضي عبدالعال منفردا كافة السلطات المقررة لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها وذلك فيما عدا ما أحتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية 

ويمثل المدير الشركة أمام القضاء والغير.  ويكون مسئول عن إدارتها أمام مؤسسها وله حق التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها 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 شهادات ضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس 

المال وكل ما باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء 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 مبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذك.  ويكون للسيدة/هدير ابراهيم عبدا احمد 

النحاس إدارة العلقات العامة للشركة.

3554 - عمرو احمد محمد راضى عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    186087   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2022 برقم ايداع   26055 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2022  بــ :  
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 - 3555

تيمور شريف فؤاد ابوالخير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186186   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2022 برقم ايداع   26419 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  يكون للسيد / تيمور شريف 

فؤاد ابو الخير بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الحق في التوقيع على كافة عقود الرهن الخاصة بالشركة وكذلك 

التوقيع على اي مستندات تخص اي رهن حالي أو مستقبلي خاص بالشركة كما تم الموافقة على البقاء علي كافة 

الصلحيات المؤشر بها في السجل التجاري كما هي دون تعديل

3556 - محمد ممدوح محمد البكار  مدير   المقيد برقم قيد    186191   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-28 

برقم ايداع   26449 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما احتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون  أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم  وكذلك التعامل مع  كافة الهيئات والوزارات والدارات المتخصصة بما فى ذلك الدارة 

العامة للشركات والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للستثمار   والمناطق الحرة ووزارة التجارة الخارجية 

والصناعة والتموين والتجارة الداخلية ووزارة التضامن الجتماعى والعدل ومكاتب وادارات وسجل الموردين 

والوكلء التجاريين والغرف التجارية ومصلحة الضرائب العامة وضرائب   القيمة المضافة والسجل التجارى 

والشهر العقارى وكذلك فى التعامل مع وزارة القوى العامله والهجرة ومكتب تراخيص عمل الجانب بالهيئة العامة 

للستثمار ومصلحة الجوازات والجنسية والتامينات الجتماعية وامام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات 

واتحاد الصناعات المصرية والتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وادارة العلمات التجارية والهيئة العامة 

للتنمية الصناعية ومصلحة الحوال الشخصية ومكاتب تصديقات الخارجية وامام الشركة المصرية للتصالت 

وهيئة مياه الشرب ووزارة الكهرباء والطاقة والشركة الوطنية للغاز وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على الشيكات و الفراج 

عن راس المال وحق القتراض والرهن  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

3557 - شهاب ممدوح محمد البكار  مدير   المقيد برقم قيد    186191   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-28 

برقم ايداع   26449 تم التأشير فى تاريخ 28-04-2022  بــ :  

3558 - عبدا حسين عبدا موافى  مدير   المقيد برقم قيد    186416   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   27487 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  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 - وللمديرين منفردين او مجتمعين 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 والتوقيع على 

الشيكات  وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 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 ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - وللمدير السيدة / امال محمود احمد سعودي منفردة  حق 

القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها .

3559 - رشا احمد محمد فرج علي  مدير   المقيد برقم قيد    186436   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   27543 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  استقالة
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3560 - عبدا حسين عبدا موافى  مدير   المقيد برقم قيد    186436   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   27543 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

3561 - ايه سعيد منصور سيد أحمد  مدير   المقيد برقم قيد    186436   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   27543 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  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 به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديرين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة و لصالحها 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 على الشيكات  وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 

ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء 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  ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - و للمديرة 

السيدة / ايه سعيد منصور سيد احمد منفردة حق القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضى و السيارات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها.

3562 - شوقى سيد احمد ابراهيم اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    186455   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   27631 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

3563 - رشا احمد محمد فرج علي  مدير   المقيد برقم قيد    186455   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   27631 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  استقالة

3564 - عبدا حسين عبدا موافى  مدير   المقيد برقم قيد    186455   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   27631 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  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 وللمديرين  منفردين او مجتمعين 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 والتوقيع على 

الشيكات  وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 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 ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.  وللمدير السيدة / شوقي سيد احمد ابراهيم اسماعيل منفرد حق 

القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها

3565 - عبدا حسين عبدا موافى  مدير   المقيد برقم قيد    186456   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   27632 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  ويباشر المديرين 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 به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديرين  منفردين او مجتمعين 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 والتوقيع على الشيكات  وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  

ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 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 ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر - وللمديرة 

السيدة / رحاب عبدالحميد عبدالحميد اسماعيل منفردة  حق القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها

Page 1374 of 1616 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

3566 - رشا احمد محمد فرج علي  مدير   المقيد برقم قيد    186456   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-11 

برقم ايداع   27632 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  استقالة

3567 - رحاب عبدالحميد عبدالحميد إسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    186456   وتم ايداعه بتاريخ    

11-05-2022 برقم ايداع   27632 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  

3568 - احمد عبدالسيد حسن على  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    186466   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-05-2022 برقم ايداع   27695 تم التأشير فى تاريخ 11-05-2022  بــ :  لرئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب )منفردا( حق التعامل مع  الجهات الحكومية وغير الحكومية و التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق التوقيع علي عقود 

القتراض والرهن  وكافة صور التعاون مع جميع البنوك والمصارف و حق التوقيع علي العقود وعقود كفالة 

الشركة للغير كالقروض و الرهون من البنوك والغير   وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق 

الشراء  والرهن  لصول الشركة وممتلكاتها للبنوك وللغير وابرام كافة التعاقدات مع الغير بمختلف الشكال و 

لرئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  منفردا حق التوقيع علي عقود بيع الثابت والمنقول والتنازل للغير وله 

منفردا حق بيع لصول الشركة العقارية والمنقولت للنفس او للغير و حق توكيل وتفويض الغير  في كل او بعض 

ماذكر

3569 - اسراء سعيد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186498   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-12 

برقم ايداع   27869 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  استقالة

3570 - احمد الدسوقى عبد الحميد الدسوقى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186498   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2022 برقم ايداع   27869 تم التأشير فى تاريخ 12-05-2022  بــ :  

3571 - سامح مصطفى عواد بركات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186597   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   28409 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  استقالة

3572 - شريف عاصم محمد الصواف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186597   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   28409 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  استقالة

3573 - محمد  عبدالخالق  محمد عبدالحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186597   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-05-2022 برقم ايداع   28409 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  - ممثل شركة 

جلينزيند فيت بى فى

3574 - عمرو احمد السيد محمود بيومى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186597   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   28409 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  

3575 - محمد عبدالعزيز حمدى حسنين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186597   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   28409 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  وممثل شركة جلينزيند فيت بى 

فى - مع اعطائهم كافة الصلحيات السابق اعطائها لهم المدونة بالسجل التجارى .

3576 - نهى عبدالعزيز حمدى حسنين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    186597   وتم ايداعه بتاريخ    

15-05-2022 برقم ايداع   28409 تم التأشير فى تاريخ 15-05-2022  بــ :  - الرئيس التنفيذى للشركة

3577 - هشام ابراهيم غراب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108563   وتم ايداعه بتاريخ    

07-09-1996 برقم ايداع   9023 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة

3578 - عصام على عبد العال عامر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    186830   وتم ايداعه بتاريخ    

19-05-2022 برقم ايداع   29766 تم التأشير فى تاريخ 19-05-2022  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة.
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3579 - امير جابر عبدالسلم عبده  مدير   المقيد برقم قيد    187070   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-23 

برقم ايداع   30840 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2022  بــ :  حق الدارة والتوقيع : يمثل المدير الشركة في 

علقتها مع الغير وله منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحه عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفذية 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 وفتح وغلق حسابات وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والفراج عن 

راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وله الحق في تعين 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 التي 

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

3583 - باسم محمد مجاهد عثمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    187672   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-05-2022 برقم ايداع   33133 تم التأشير فى تاريخ 30-05-2022  بــ :  ممثلعن شركة راية 

للتوزيع Raya  Distribution ش.م.م  - تفويض حق التوقيع عن الشركة علي الشيكات والتحويلت وامام 

البنوك لثنين مجتمعين من المجموعتين التاليتين - بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم : مجموعة ) أ ( باسم 

محمد مجاهد عثمان – حازم محمد مغازي عبدالمجيد – احمد مجدي مصطفي ابراهيم – محمد محمود يوسف 

شرف الدين – محمد محمود سيد الركيب – احمد مصطفي محمد ابوالعنين  - مجموعة ) ب (  حسام حسين محمد 

احمد – علي محمد علي ابراهيم المرلي – احمد شريف عبداللطبف عبد السلم الحاروني – رامي يوسف محمد 

علي حبيب - ثانيا تفويض حق التوقيع عن الشركة علي شيكات وتحويلت المرتبات  لثنين مجتمعين من 

المجموعتين التابيتين - بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم : محموعة ) أ ( باسم محمد مجاهد عثمان – 

حسام حسين محمد احمد - مجموعة ) ب (  محمد محمود يوسف شرف الدين - علي محمد علي ابراهيم المرلي – 

احمد شريف عبداللطبف عبد السلم الحارون – سلمي احمد حسن احمد السلموني - ثالثا تفويض حق التوقيع عن 

الشركة علي القروض والتسهيلت البنكية  لثنين مجتمعين من المجموعتين التابيتين بشرط توقيع واحد من كل 

مجموعة وهم : مجموعة ) أ ( باسم محمد مجاهد عثمان – حسام حسين محمد احمد – احمد مدحت محمد ابراهيم 

خليل - مجموعة ) ب (  علي محمد علي ابراهيم المرلي – احمد شريف عبداللطبف عبد السلم الحاروني . رابعا 

- تفويض حق التوقيع عن الشركة علي الكفالة التضامنية والرهن لثنين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط 

توقيع واحد من كل مجموعة وهم : محموعة ) أ (  باسم محمد ابراهيم خليل –  احمد مدحت محمد ابراهيم خليل - 

مجموعة ) ب (  حسام حسين محمد احمد - احمد شريف عبداللطبف عبد السلم الحاروني - خامسا : تفويض حق 

فتح وغلق الحسابات بالبنوك لثنين مجتمعين من المجموعتين التاليتين بشرط توقيع واحد من كل مجموعة وهم : 

محموعة ) أ ( باسم محمد مجاهد عثمان – حسام حسين محمد احمد - مجموعة ) ب (  علي محمد علي ابراهيم 

المرلي – احمد شريف عبداللطبف عبد السلم الحاروني .

3584 - منى عمر احمد فؤاد البقرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    187695   وتم ايداعه بتاريخ    

31-05-2022 برقم ايداع   33354 تم التأشير فى تاريخ 31-05-2022  بــ :  
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3585 - مينا ماهر ادوارد بنيامين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188111   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2022 برقم ايداع   35356 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2022  بــ :  ممثلعن شركة ابدأ لتنمية 

المشروعات )ش.م.م( - اعادة تشكيل مجلس الدارة - وافقت الجمعية التأسيسية بالجماع على تحديد صلحيات 

التوقيع عن الشركة لتصبح على النحو التالي - يحق للسيد/ رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء. كما 

يحق لرئيس مجلس الدارة أو العضو المنتدب مجتمعا  مع المدير المالى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مع 

كافة الجهات والمصالح الرسمية أو الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وتوقيع كافة العقود وإجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة, 

والتوقيع علي عقود البيع وشراء وإيجار العقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها امام مصلحة الشهر 

العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات وتعديل نظمها الساسية, 

وكذلك في التوقيع علي عقود بيع وشراء الراضي والسيارات لصالح الشركة والتعامل مع إدارات المرور وأمام 

مصلحة الضرائب بكافة أنواعها واللجان الداخلية ولجان الطعن ومصلحة التسجيل التجاري والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي 

الصادرات والواردات وإبرام عقود الصفقات والمشارطات باسم الشركة ولصالحها. كما يحق لهما مجتمعين 

التعامل أمام جميع البنوك والمصارف والهيئات المالية وأي نوع من أنواع المعاملت المالية من سحب وإيداع 

وصرف والتوقيع على الشيكات, كذلك حق غلق وفتح الحسابات البنكية وكذلك التوقيع على عقود التسهيلت 

الئتمانية والرهن والقرض, وكذلك حق التوقيع على الفراج عن رأس المال, ولهما الحق في توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر."

3586 - مجد الدين فاروق اسماعيل  المنزلوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188111   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-06-2022 برقم ايداع   35356 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2022  بــ :  ممثل عن شركة ام 

جى تكنيك للصناعات الهندسية

3587 - شادى مجد الدين فاروق المنزلوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188111   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-06-2022 برقم ايداع   35356 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2022  بــ :  ممثل عن شركة ام 

جى تكنيك للصناعات الهندسية

3588 - محمود حمدى قبيسى على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188111   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2022 برقم ايداع   35356 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2022  بــ :  ممثل عن شركة ام جى تكنيك 

للصناعات الهندسية

3589 - عمرو صافى عنتر وهبه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    188111   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2022 برقم ايداع   35356 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2022  بــ :  ممثل عن شركة الصافى 

للستثمار الصناعى

3590 - محمد مجد الدين فاروق المنزلوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    188111   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2022 برقم ايداع   35356 تم التأشير فى تاريخ 06-06-2022  بــ :  ممثل عن شركة ام جى تكنيك 

للصناعات الهندسية

3591 - محمد عبد ا السيد عوف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    188492   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2022 برقم ايداع   37079 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2022  بــ :  للفروع
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3595 - عمرو عبدالحميد سعيد عبدالمجيد نورالدين  مدير   المقيد برقم قيد    188690   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   38166 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده - يمثل المديرون 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 

للجمعية العامة وللسيد / عمرو عبد الحميد سعيد عبد المجيد نور الدين والسيد / مصطفى محمد شاكر سيد احمد و 

السيد / محمد عبدالمنعم محمد عبده المفتى 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 الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى 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 اوبالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

3596 - مصطفى محمد شاكر سيد احمد التطاوى  مدير   المقيد برقم قيد    188690   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   38166 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  

3597 - محمد عبد المنعم محمد عبده المفتى  مدير   المقيد برقم قيد    188690   وتم ايداعه بتاريخ    

16-06-2022 برقم ايداع   38166 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2022  بــ :  

3598 - حسن  جوده  محمد  عبد المنعم حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    188783   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2022 برقم ايداع   38600 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  

3599 - خالد خليل خليل عبدالصمد سعفان  مدير   المقيد برقم قيد    188824   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2022 برقم ايداع   38690 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائف لمده 

غير محدده . يمثل المديرون الشركه فى علقاتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفرد فى هذا الصدد أوسع 

السلطاتلدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون و لئحه التنفيذيه 

للجمعيه العامه و للمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال القطاع الخاص بكافة أشكالهم وحق التوقيع على 

عقود البيع و الشراء للسيارات ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة ويصلحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه 

والتجاري وابرام  كافة العقود والمشا طات والصفقات التى تتعلق بمعاملة الشركة بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين 

او منفرد حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف وسحب وايداع وفتح وغلق حسابات الشركة وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف وسحب وايداع وفتح والتوقيع على الشيكات وحق الفراج عن رأس مال 

الشركة المودع بالبنك وحق استصدار خطابات الضمان وذلك كله فى حدود 300000 جنيه ثلثمائة الف جنيه 

مصرى اما فيما يزيد عن ذلك فيكون للسيد/عماد مشهور حميده جمعه و السيد /خالد خليل خليل عبد الصمد 

مجتمعين ,اما التوقيع على عقود القتراض والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه و الراضى والعقارات 

فيكون ذلك بموافقة الجمعيه العمومية للشركه وبموافقة جميع الشركاء  لهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر .

3600 - معتز عبد الرحيم حسين طراف  مدير   المقيد برقم قيد    188824   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2022 برقم ايداع   38690 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  

3601 - عماد مشهور حميده جمعة  مدير   المقيد برقم قيد    188824   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-19 

برقم ايداع   38690 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2022  بــ :  

3602 - صبرى احمد عبدالعزيز عبدالعال  مدير فرع   المقيد برقم قيد    188946   وتم ايداعه بتاريخ    

21-06-2022 برقم ايداع   39442 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  

3603 - مشعل بن محمد بن عبدا الدغـيم  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    123071   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-09-1998 برقم ايداع   11167 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  
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3604 - عمرو فتحى مدنى محمد سلم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123071   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1998 برقم ايداع   11167 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  ممثل شركة جهينة للصناعات 

الغذائية

3743 - مصطفى السيد حسن موسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    193377   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2022 برقم ايداع   59900 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2022  بــ :  

3605 - احمد امين محمود البين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123071   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1998 برقم ايداع   11167 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  ممثل شركة جهينة للصناعات 

الغذائية - اعادة تشكيل مجلس الدارة - تصبح صلحيات رئيس مجلس الدارة كالتالي - حق تمثيل الشركة 

والتوقيع عنها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص وقطاع العمال بكافة اشكالهم 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة 

العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والشهر العقاري والسجل التجاري والغرف التجارية والضرائب 

ومأمورياتها وجهات المرور المختلفة - التوقيع علي جميع انواع العقود وعقود القتراض والرهن وعقود البيع 

والشراء للصول والراضي والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها وضمن اغراضها , والقرار والصلح 

والبراء والنكار والتنازل والتوقيع علي جميع عقود التنازل امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والشركات والهيئات العامة والخاصة ووزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن التابعة  

لها والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحاكم المدنية والجنائية والدارية والنيابات كافة وكامل السلطات 

والصلحيات في ادارة الشركة وفي وضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية  والدارية وشئون العاملين ومعاملتهم 

المالية , وحق تعيين وعزل موظفي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم , تمثيل الشركة امام كافة الجهات 

الدارية ايا كانت والمصالح الحكومية , وكافة التعاملت مع الجهات الخارجية والشركات الخري , شراء وبيع 

وتأجير كافة المعدات واللت اللزمة لنشاط الشركة , التعامل مع كافة البنوك في جميع المعاملت والتعاملت 

البنكية بما في ذلك فتح وغلق الحسابات وابرام كافة التحويلت منها واليها وابرام عقودالئتمانية والتمويلت 

والمشارطات وتوقيع وسحب وصرف كافة انواع الشيكات واستخراج واصدار شهادات وخطابات الضمان وفتح 

العتمادات المستندية , شراء وبيع العقارات والمنقولت والتأجير التمويلي , والتوقيع علي العقود الخاصة 

بإجراءات التأجير التمويلي , وكافة الحقوق الخري ايا كان نوعها بما في ذلك حقوق التأليف وبراءات الختراع 

والعلمات التجارية والملكية الصناعية وكذلك التوكيلت التجارية , وابرام عقود التصنيع لدي الغير وكافة ما 

يتعلق بالجراءات المتعلقة بنشاط الستيراد والتصدير , شراء وبيع وتأجير كافة انواع السيارات ومركبات النقل 

ايا كان نوعها وتسجيلها وترخيصها وتجديدها وكافة اجراءات المرور والتوقيع علي العقود والوراق الخاصة 

بذلك وبصفة عامة كافة التعاملت مع جميع ادارات المرور والشهر العقاري والجهات المختلفة في كافة الجراءات 

المرورية , تأسيس كافة انواع الشركات سواء كانت اموال او اشخاص والتوقيع علي عقود التأسيس والتعديل 

والتخارج والتصفية والفسخ والندماج والحق في تسجيل كل ما ذكر بما في ذلك شهر البيوع وكافة التعاملت وله 

الحق في تفويض وتوكيل من يراه من موظفي الشركة او الغير في كل او بعض ما ذكر .

3606 - هبة صفوان احمد ثابت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123071   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1998 برقم ايداع   11167 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  ممثل شركة جهينة للصناعات 

الغذائية

3607 - مريم صفوان احمد ثابت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    123071   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-1998 برقم ايداع   11167 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  ممثل شركة جهينة للصناعات 

الغذائية

3608 - محمود محسن محمد كامل عبد الوهاب  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    123071   

وتم ايداعه بتاريخ    15-09-1998 برقم ايداع   11167 تم التأشير فى تاريخ 22-06-2022  بــ :  

3609 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8751   وتم ايداعه بتاريخ    

27-12-1997 برقم ايداع   2342 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2022  بــ :  - تفويض السيد الدكتور / عمرو 

عبدالصبور قابيل بصفتة رئيس مجلس الدارة فى التوقيع على ما جاء بمحضر اجتماع مجلس الدارة المنعقد 

بتاريخ 4 / 12 / 2022 والمعتمد بتاريخ 12 / 12 / 2022 .
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3610 - محمد  مجدى على العصر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    139553   وتم 

ايداعه بتاريخ    12-09-2019 برقم ايداع   37914 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2022  بــ :  يمثل رئيس 

مجلس الدارة الشركة أمام القضاء - يمثل الشركة السيد/ عمرو عصام حسن علم نائب رئيس مجلس الدارة أو 

السيد/ حسن عصام حسن علم نائب رئيس مجلس الدارة منفردين وذلك في التعامل والتوقيع بإسمها فى علقتها 

مع الغير وكذا تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

السيد/ عمرو عصام حسن علم نائب رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم نائب رئيس مجلس 

الدارة منفردين الحق فى التوقيع على العقود المبرمة بين الشركة والشخاص والشركات والجهات والمصالح 

الحكومية وغير الحكومية وكذا التوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وكذلك عقود التعديل والتخارج 

والندماج أمام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والغرف التجارية والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات, وحق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, وحق بيع وشراء 

السيارات ومعدات الشركة القديمة منها والحديثة وانهاء الجراءات أمام إدارات المرور المختلفة وبيع وشراء 

السهم سواء في شركات تابعة أو بغرض الستثمار وكذا كفالة الغير وايضا  بيع وشراء كل أو جزء من أصول 

الشركة, وحق الرهن التجاري ورهن المحل التجارى والرهن العقاري ورهن السهم والتوكيل بالرهن على جميع 

أصول وممتلكات الشركة وكافة المقومات المادية والمعنوية ولهم في ذلك تفويض او توكيل الغير في كل أو بعض 

ما ذكر - السيد/ عمرو عصام حسن علم نائب  رئيس مجلس الدارة أو السيد/ حسن عصام حسن علم نائب 

رئيس مجلس الدارة أو السيد/ محيي الدين مصطفى عابدين عضو مجلس الدارة اثنان منهم مجتمعان الحق في 

التوقيع نيابة عن الشركة أمام البنوك في فتح وغلق الحسابات بجميع أنواعها واليداع والصرف والتوقيع على 

الشيكات والقتراض والتسهيلت الئتمانية وفتح العتمادات بجميع أنواعها وإصدار خطابات الضمان وكافة 

المعاملت البنكية بجميع أنواعها لدى جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة ولهم في ذلك تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر - و للسيد / محمد مجدى على العصر رئيس مجلس الدارة  والسيدة / داليا عبد العظيم محمد وهبة 

عضو مجلس الدارة منفردين الحق في التوقيع منفردين على كافة العقود والمعاملت والمشارطات والصفقات 

الداخلة ضمن غرض الشركة

3611 - منة ا ايمن محمد صادق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139553   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2019 برقم ايداع   37914 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2022  بــ :  استقالة

3612 - داليا عبدالعظيم محمد وهبة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139553   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2019 برقم ايداع   37914 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2022  بــ :  بدل من السيدة / منه ا ايمن 

محمد صادق

3613 - عبدالهادى محمد عبدا الشهرى  مدير   المقيد برقم قيد    189168   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2022 برقم ايداع   40283 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2022  بــ :  
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3614 - يوسف محمد عبدالرحمن زكى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    189175   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-06-2022 برقم ايداع   40356 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2022  بــ :  - الموافقة 

بالجماع على تشكيل مجلس الدارة -  صلحيات مجلس الدارة - وافق مجلس الدارة في تفويض السادة الستاذ 

/ محمود عبد المنعم على العنانى و الستاذ / محمد عبد العزبز عبد السلم محمد خطاب والستاذ / محمد احمد 

ابراهيم محمد فى التوقيع عن الشركة وفقا للصلحيات التالية - الستاذ / يوسف محمد عبد الرحمن أو  الستاذ / 

عمر حسن على حسن أو  الستاذ / طارق صلح الدين زعفرانى على ان يكونوا اى طرف منهم مجتمعا مع احد 

الطراف التالية الستاذ / محمود عبد المنعم على العنانى او الستاذ / محمد عبد العزبز عبد السلم محمد خطاب 

اوالستاذ / محمد احمد ابراهيم محمد  وذلك فى تمثيل الشركة فى التعاقدات وكل مايلزم من التوقيعات والحق فى 

التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 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 عن 

الشيكات و فتح و غلق الحسابات واستلم  خطاباتس و شهادات الضمان وباسم الشركة ولمصلحتها و كافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها  ولهما الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و اجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل  وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او الجل واما حق التوقيع على عقود الشراء والرهن والقتراض لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات باسم الشركة  للستاذ / محمود عبد المنعم على العنانى او الستاذ / 

محمد عبد العزبز عبد السلم محمد خطاب او الستاذ / يوسف محمد عبد الرحمن زكى اى اثنان منهم مجتمعين .

3615 - داليا ثابت علي محمد عليان  مدير   المقيد برقم قيد    120818   وتم ايداعه بتاريخ    2018-05-08 

برقم ايداع   20744 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  استقالة

3616 - رانيا رضا على عبد السلم  مدير   المقيد برقم قيد    182263   وتم ايداعه بتاريخ    2022-02-27 

برقم ايداع   12286 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير و 

لهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للسيد / مؤنس محمود صادق محمد عطية 

عواجه و للسيدة / رانيا رضا علي عبد السلم مجتمعين او منفردين 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 و كذالك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و كافة صور التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف و التوقيع علي الشيكات و الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و 

كذالك  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 كذلك لهم حق التوقيع 

علي عقود القتراض و الرهن بكافة انواعة للنفس او للغير و اصدار التوكيلت لصالح البنوك و له الحق في 

تفويض او توكيل البنك او الغير في كل او بعض ما ذكر   و للسيد/ حسن سليمان حسن محمد و السيد/ ايهاب احمد 

امين محمد لطفي و لهم حق التوقيع علي الشيكات مجتمعين او منفردين بحد اقصي 50000 جم )خمسون الف 

جنيه مصري(  و للسيد/ حسن سليمان حسن محمد و السيد/ ايهاب احمد امين محمد لطفي كل الصلحيات في 

الدارة الفنية و ادارة شئون العاملين و التعامل مع الجهات الحكومية ووزارة الصحة و السلمة و صحة الغذاء و 

التعامل مع التامينات الجتماعية و كل مايتعلق بشئون العاملين و لهم الحق في التوقيع علي جميع العقود مع 

الشركات و مقدمي الخدمات فيما عدا عقود البيع و الشراء و اليجار.

3617 - تامر مسعد مسعد العسيلي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189317   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   41234 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  والعضو المنتدب
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3618 - السيد مسعد مسعد العسيلي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    189317   وتم 

ايداعه بتاريخ    27-06-2022 برقم ايداع   41234 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  يمثل رئيس 

مجلس الدارة الشركه أمام القضاء - ويكون حق التوقيع عن الشركه                                                        

للسيد / السيد مسعد مسعد العسيلى )رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب(  والسيد / تامر مسعد مسعد العسيلى )

نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب( والسيد/ أحمد مسعد مسعد العسيلى )العضو المنتدب( )منفردين أو 

ومجتمعيين( فيما يلى :  - التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه 

العامه للرقابه الماليه ومصلحه التسجيل التجارى والغرف التجاريه ومصلحه الضرائب المصريه ووزاره القوى 

العامله  ومصلحه الشهر العقارى والتوثيق .  - حق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات وترخيص وتجديد 

السيارات امام كافه وحدات وادارات المرور وشركات التأمين باسم الشركه ولمصلحتها .  - حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقروض وخطابات الضمان والسندات الذنية والكمبيالت 

وكل ذلك باسم الشركه وضمن أغراضها وبيع وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنية 

والتجارية .  - حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل .  - حق التوقيع على أوامر ومستندات بيع 

وشراء السهم أمام شركات تداول الوراق الماليه والبورصه المصريه وحق التوقيع على عقود اشتراك الشركة 

فى تاسيس الشركات الخرى والتوقيع على عقود تعديل أوإندماج اوإنقسام الشركه امام مصلحه الشهر العقارى 

والهيئه العامه للستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه وكافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه .  - 

التعامل مع البنوك والمصارف من السحب واليداع والتوقيع على كافة الحسابات البنكية والشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف بأسم الشركة   - 

ولهم )منفردين أو مجتمعيين ( فى توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر بعاليه.

3619 - هبه محمد حقى محمد بهى الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189318   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   41243 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  مستقل - غير تنفيذى
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3620 - حسام الدين ناصر فهمى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189318   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   41243 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  غير تنفيذى - تمت الموافقة 

بالجماع على منح حق التوقيع وصلحيات التوقيع أمام الجهات الحكومية والهيئات والبنوك على النحو التالي :  

فوض مجلس الدارة السيد الستاذ / محمد أحمد حسان عمر )العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة ( وله 

حق تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية بما فيها كافة الوزارات والهيئات التابعة لها والتوقيع على 

كافة أنواع العقود نيابة عن الشركة وعقود الشراء لكافة عقارات ومنقولت وسيارات الشركة أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على كافة العمال المرتبطة بنشاط 

الشركة والتوقيع على عقود التأجير التمويلي وله جميع السلطات والصلحيات في إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها 

والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتمثيل الشركة قانونيا أمام الجهات الرسمية والتوقيع نيابة عنها أمام 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة 

واليداع والقيد المركزي والغرف التجارية والسجل التجاري وأمام مصلحة الحوال المدنية والهيئة القومية 

للتأمينات الجتماعية ووزارة القوى العاملة ووزارة قطاع العمال . كما له الحق في التوقيع على التوكيلت امام 

الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئات المجتمعات العمرانية الجديدة وجميع الجهات التي تتطلب ذلك وأمام كافة 

شركات الوراق المالية والعلمات التجارية والتفتيش البحري والملحة النهرية والطيران المدني وكافة الجهات 

الدارية ووحدات الحكم المحلي بكافة أجهزتها وأمام الجهات المنية والرقابية وأمام إدارات المرور بكافة أنحاء 

الجمهورية ونياباتها وأمام شركات توزيع الكهرباء والمياه والتصالت والغاز الطبيعي . وله الحق في تمثيل 

الشركة والتوقيع نيابة عنها في تسليم وتسلم الوراق والطلبات أمام مصلحة المساحة والسجل العيني بجميع مكاتبها 

ومأمورياتها . وله الحق في تعيين وعزل موظفي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم . وله حق التوقيع على عقود 

تأسيس الشركات . وله الحق في فتح وإغلق الحسابات البنكية والتعامل عليها والقتراض من البنوك بإسم الشركة 

وإبرام عقود القروض والتسهيلت الئتمانية أو ترتيب أي ديون على الشركة تجاه البنوك أو الغير بإسم ولحساب 

الشركة أمام كافة البنوك , وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وإصدار الضمانات 

المصرفية وخطابات العتماد وخطابات الضمان ودفع أي مبالغ مالية وإبرام كافة الصفقات والتصرفات بإسم 

ولحساب الشركة , وله الحق في التوقيع على الشيكات وتظهيرها وإجراء التحويلت وإيداع وسحب وصرف 

المبالغ المالية من الحسابات البنكية بإسم الشركة أمام كافة البنوك . وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وضمن 

أغراضها وللسيد الستاذ / محمد أحمد حسان عمر ) العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الدارة ( حق تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر . ثمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة منفردا

3621 - محمد جمال الدين عبد الحميد طنطاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189318   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-06-2022 برقم ايداع   41243 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  غير تنفيذى

3622 - أشرف  فؤاد كامل  جيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189318   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   41243 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  غير تنفيذى

3623 - جيهان نبيه عبدالسلم عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189318   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   41243 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  مستقل - غير تنفيذى

3624 - حسام الدين ناصر فهمى محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189318   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   41243 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  غير تنفيذى - اعادة تشكيل 

وتعيين مجلس ادارة الشركة .

3625 - محمد احمد حسان  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    189318   وتم ايداعه بتاريخ    2022-06-27 

برقم ايداع   41243 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  ونائب رئيس مجلس الدارة

3626 - عزيز شريف دوس عدلي دوس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189318   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-2022 برقم ايداع   41243 تم التأشير فى تاريخ 27-06-2022  بــ :  غير تنفيذى

3627 - نهله محمود اسماعيل عباس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    189387   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2022 برقم ايداع   41622 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  
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3628 - ماريان رمزى غالى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    189388   وتم ايداعه بتاريخ    

28-06-2022 برقم ايداع   41635 تم التأشير فى تاريخ 28-06-2022  بــ :  غير تنفيذي مستقل - وافق 

السادة أعضاء مجلس الدارة بالجماع على تعديل صلحيات التوقيع وذلك كما يلي - يكون للسيد/ طارق حسين 

صدقي بصفته رئيس القطاع المالي والسيد/ عمرو يحيى فرج مدير عام التخطيط مجتمعين حق التوقيع في صرف 

و/أو دفع جميع المبالغ المستحقة على الشركة بحد أقصى 100 ألف جنيه أو ما يساويها بالنقد الجنبي للمعاملة 

الواحدة - يكون لي اثنين مجتمعين من السادة/ عمرو كمال أبو العزم نائب رئيس مجلس الدارة التنفيذي والعضو 

المنتدب وحازم مسلم محمود متولي عضو مجلس الدارة التنفيذي وعبد ا عبد العزيز نجا البياري عضو مجلس 

الدارة غير التنفيذي وطارق حسين صدقي رئيس القطاع المالي, حق التوقيع على كافة المعاملت التي تزيد عن 

100 ألف جنيه وحتى ثلثة مليون جنيه مصري أو ما يساويها بالنقد الجنبي للمعاملة الواحدة - يكون للسيد/ 

عمرو كمال أبو العزم مجتمع ا مع أي من السيد/ حازم مسلم محمود متولي أو السيد/ عبد ا عبد العزيز نجا 

البياري حق التوقيع على أي من المعاملت التي تزيد عن ثلثة مليون جنيه أو ما يساويها بالنقد الجنبي للمعاملة 

الواحدة - يكون للسيد/ عمرو كمال أبو العزم نائب رئيس مجلس الدارة التنفيذي والعضو المنتدب الحق في تحويل 

كافة المبالغ بين حسابات الشركة البنكية أمام كافة البنوك بدون حد أقصى وله حق تفويض الغير في ذلك - وتظل 

كافة صلحيات التوقيع الممنوحة كما هي دون أي تعديل.

3629 - عمرو امين محمد امين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    174686   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-26 

برقم ايداع   50398 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2022  بــ :  

3630 -  باسم حسن محمد الهادى سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    189442   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2022 برقم ايداع   41858 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2022  بــ :  

3631 - عمرو اسماعيل نير اسماعيل فريد  مدير   المقيد برقم قيد    189442   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2022 برقم ايداع   41858 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2022  بــ :  

3632 - محمد عبدالرحمن محمد رشاد سالم  مدير   المقيد برقم قيد    189442   وتم ايداعه بتاريخ    

29-06-2022 برقم ايداع   41858 تم التأشير فى تاريخ 29-06-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة, يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردا او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية 

العامة .  و للمديرين منفردين او مجتمعين الحق فى التعامل بأسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و 

التوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان و شراء و بيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية و 

الراضى و السيارات و المنقولت وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق فى تعيين و عزل 

مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3633 - ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127377   وتم ايداعه بتاريخ    

11-11-2018 برقم ايداع   47786 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2022  بــ :  ممثل عن شركة المطورون 

العرب القابضة ش.م.م. تفويض من لهم حق التوقيع )مجتمعين( عن الشركة وهم كالتالي :السيد الدكتور/ ايمن بن 

مختار بن ابراهيم خليفة – بصفته رئيس مجلس الدارة, أو السيد المهندس/ هشام محمد محمد نصر – بصفته 

العضو المنتدب مع أي من السادة: السيد الستاذ/ رئيس القطاع المالي أو السيد الستاذ/ بسام معتز علء الدين 

محمود سامي – بصفته عضو مجلس الدارة في التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية وشيكات القطع وخطابات 

الضمان والقروض وكافة المعاملت البنكية وكذلك في التوقيع علي عقود التأجير التمويلي والقتراض والرهن 

وبيع الوحدات وعقود التمويل العقاري وعقود التأجير التشغيلي وجميع العقود الصادرة باسم ولصالح الشركة والتي 

تتعلق بنشاط الشركة . مع احتفاظ مجلس الدارة بذات الصلحيات الممنوحة له من قبل .

3634 - محمد محمود حسين شكرى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    189652   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2022 برقم ايداع   42907 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2022  بــ :  

3635 - محمد سمير لطفى على  مدير   المقيد برقم قيد    189710   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-05 

برقم ايداع   43006 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2022  بــ :  استقاله
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3636 - خالد على على ابو زيد  مدير   المقيد برقم قيد    189710   وتم ايداعه بتاريخ    05-07-2022 برقم 

ايداع   43006 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2022  بــ :  

3637 - صلح محمد على سيد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    189722   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2022 برقم ايداع   43244 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2022  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 او لئحته التنفيذية للجمعية العامه . و للمديرين مجتمعين او 

منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع 

الو قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع 

و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان 

و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و لهم الحق في تعيين و عزل مستخدمى 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 . و للسيد / رضا السيد إبراهيم 

السيد و السيد/ صلح محمد على سيد احمد مجتمعين فقط القتراض و الرهن و بيع أصول الشركة و ممتلكاتها 

العاقارية والراضى و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها

3638 - شريف سيد حلمى البلتاجى  مدير   المقيد برقم قيد    189790   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-06 

برقم ايداع   43458 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة - 

تحديد صلحيات المديران على النحو التالى : 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 وللمدير / حسن علي السيد عبدالعزيز البرديسي منفردا  الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

أو بالجل وللمديرين 1 – السيد / حسن علي السيد عبدالعزيز البرديسي – الصفة : مدير – الجنسية : مصر - 2 

– السيد الستاذ / شريف سيد حلمي البلتاجي - الجنسية مصر – 3 – السيد / محمد رفعت منصور حسن عبدا – 

الجنسية مصر -ويكون لعدد اثنان مديرين مجتمعين من الواردة اسمائهم حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

ولكل مدير منفردا  التوقيع على الشيكات وأوامر الدفع المسحوبة على حسابات الشركة لدى البنوك والتحويل 

وأوامر الصرف والسحب التي ل تزيد قيمتها عن مبلغ مائة ألف جنية بحد أقصى في الشهر ثلثمائة ألف جنية 

باسم الشركة ولصالحها وفيما يخص التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات فيكون بعد موافقة الجمعية العامة العادية من الغلبية من الشركاء الحائزة على 

مجموع %80 من حصص رأس مال الشركة ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3639 - محمد رفعت منصور حسن عبدا  مدير   المقيد برقم قيد    189790   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2022 برقم ايداع   43458 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2022  بــ :  

3640 - حسن على السيد عبد العزيز 

البرديسى  مدير   المقيد برقم قيد    189790   وتم ايداعه بتاريخ    06-07-2022 برقم ايداع   43458 تم 

التأشير فى تاريخ 06-07-2022  بــ :  

3641 - ابراهيم شحات محمد ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    189790   وتم ايداعه بتاريخ    

06-07-2022 برقم ايداع   43458 تم التأشير فى تاريخ 06-07-2022  بــ :  استقالة
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3642 - محمود عماد الدين محمد البدرى بيومى  مدير   المقيد برقم قيد    160547   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2021 برقم ايداع   3047 تم التأشير فى تاريخ 07-07-2022  بــ :  يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغيرولهم مجتمعين اومنفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون اولئحتة التنفيذية للجمعية العامة. وللمديرين مجتمعين او منفردين 

الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع 

وفتح حسابات وكافة صـور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصـول الشركة وممتلكاتها العقارية  و المنقولت و السيارات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسـم الشـركة ولصالحها ولہم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسـديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشـارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وحق كفالة الغيرولہم حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3643 - يوسف محمد سيد طايع  مدير فرع   المقيد برقم قيد    54506   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-18 

برقم ايداع   44552 تم التأشير فى تاريخ 18-07-2022  بــ :  بدلمن السيد / احمد فخرى مظلوم الزرقا

3644 - محمد عبد ا مصطفى زيدان  مدير   المقيد برقم قيد    122792   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2018 برقم ايداع   2932 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  استقالة

3645 - سيد عبد الصمد شاه Syed AbdukSamad Shah  مدير   المقيد برقم قيد    122792   وتم 

ايداعه بتاريخ    09-07-2018 برقم ايداع   2932 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  

3648 - هشام مصطفى على سويفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143895   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2019 برقم ايداع   53670 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

أراضى القوات المسلحة  بدل من السيد اللواء اح / ايهاب محمد حسن الفار على أن تظل نفس الصلحيات 

الممنوحه لرئيس مجلس الداره كما هى بالسجل التجارى دون تعديل - : إضافة بعض صلحيات السلطه الماليه 

الى كلس من  : أول :  وافق السادة الحضور بالجماع على إبقاء كافة الصلحيات الممنوحة للسيد رئيس مجلس 

الدارة  كما هى موضحة بالسجل التجارى دون تعديل. ثانيا :  وافق السادة الحضور بالجماع على اعتماد 

السلطات الماليه التيه  :1- إعتماد حق التوقيع منفردا على الشيكات والتحويلت البنكيه وأوامر الدفع والتعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف للسيد اللواء ا ح / هشام مصطفى فهمى على سويفى رئيس مجلس الداره . 

2- اعتماد حق التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكيه وأوامر الدفع والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك 

والمصارف للسيد المهندس / فتحى كمال محمد  ابراهيم  - العضو المنتدب و السيد اللواء مهندس / تامر عبد 

المنعم عباس حسين - مدير عام الشركه و السيد اللواء / محمود عبد الرؤوف مدنى - مدير إدارة الشئون الماليه 

والداريه  لى إثنين منهما مجتمعين . ثالثا : وافق السادة الحضور بالجماع على اضافة صلحيات التوقيع بالنيابة 

عن الشركه : للسيد اللواء مهندس / تامر عبد المنعم عباس حسين  الحق فى التعامل بإسم الشركه أمام جميع 

الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل منها على سبيل المثال ل الحصر 

التوقيع على كافة عقود التوريدات والعمال والمقاولت وعقود اليجار و عقود عمل الموظفين بالشركه وتجديد ها 

وتعديل رواتبهم وزياداتهم السنويه وفقا لهيكل الجور المعتمد واعتماد مستندات صرفها والتوقيع على عقود 

التأمين الطبى الخاص والتأمين على الحياه و بيع الخرده والكهن والرواكد وفقا لحتياجات العمل ومصلحة الشركه 

مع البقاء على كافة الصلحيات للسيد رئيس مجلس الداره منفردا

3649 - مصطفي  سليم أمين  عبد الظاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143895   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-12-2019 برقم ايداع   53670 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  ممثل عن جهاز 

مشروعات أراضى القوات المسلحة بدل من السيد اللواء / ايهاب محمد عبيد.
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3650 -  ياسر عبد الوهاب ياقوت محمد الخضرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143895   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-12-2019 برقم ايداع   53670 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  ممثل عن 

جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بدل من السيد اللواء / عادل محمود محمد المرسي.

3651 - محمد الشاذلى محمد الشاذلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    143895   وتم ايداعه بتاريخ    

16-12-2019 برقم ايداع   53670 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  ممثل عن جهاز مشروعات 

أراضى القوات المسلحة  بدل من السيد العميد / رضا محمود سويلم  .

3652 - هناء جرجس فرج توفيق  مدير   المقيد برقم قيد    190193   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-21 

برقم ايداع   45206 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  

3653 - ماجدة وجيد عبدا غبر  مدير   المقيد برقم قيد    190193   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-21 

برقم ايداع   45206 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  

3654 - جاك مكس قراطيس بخيت  مدير   المقيد برقم قيد    190193   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-21 

برقم ايداع   45206 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  

3646 - وائل سامي محمد عبد الغني محمد حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    122792   وتم ايداعه بتاريخ    

09-07-2018 برقم ايداع   2932 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  بدلمنه - ويباشر المديرون 

وظائفهم لمدة غير محددة. تعديل صلحيات التوقيع لتصبح علي النحو التالي: يكون للسيد / وائل سامي محمد عبد 

الغني محمد حسنين الحق في تمثيل الشركة أمام البنوك والهيئات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية 

والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات المحلية في مصر أو في أي بلد آخر بما في ذلك على سبيل المثال ل 

الحصر الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومكتب السجل التجاري وإدارات 

المرور وجهاز شئون البيئة ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية وجميع الدارات في جميع المحافظات وجميع 

الموانئ المصرية والتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والدارات الخرى لغرض )1( تقديم الطلبات إلى أي 

من السلطات المذكورة سابق ا للحصول على الموافقات والخدمات والتراخيص والتسجيل؛ و )2( توقيع العقود 

والتفاقيات والتطبيقات والنماذج والخطابات والوثائق والفصاحات والشهادات واليصالت؛ و )3( تقديم 

اللتماسات المتعلقة بذلك. التعامل نيابة عن الشركة فيما يتعلق بالجمارك والتصدير والستيراد وتمثيل الشركة أمام 

مصلحة الجمارك وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة وتوقيع النماذج والخطابات والشهادات والمستندات 

والتظلمات نيابة عن الشركة التوقيع على عقود اليجار نيابة عن الشركة وتمثيل الشركة أمام مصلحة الشهر 

العقاري لثبات تاريخ عقود اليجار أو تسجيلها. تمثيل الشركة أمام هيئة العامة للتأمينات الجتماعية ومكاتب 

التأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والمكاتب والجهات المختصة بإصدار تصاريح العمل للجانب وسائر الجهات 

الحكومية ذات الصلة وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها على جميع خطابات تسوية أوضاع العمل وكافة العقود 

والوراق المتعلقة بهذه المور والتوقيع على النماذج والخطابات والوراق والشهادات وتقديم اللتماسات 

والتظلمات نيابة عن الشركة. التعامل منفردأ  نيابة عن الشركة فيما يتعلق بضريبة المبيعات وضريبة الدخل 

وضريبة الرواتب ورسوم الدمغة وضريبة العقارات وضريبة الستقطاع وجميع المسائل الضريبية وتمثيل الشركة 

أمام السلطات والدارات الضريبية وجميع السلطات الحكومية ذات الصلة وتوقيع النماذج والخطابات والشهادات 

والمستندات والتظلمات نيابة عن الشركة. تمثيل الشركة أمام البنوك وأمام الشركة المصرية لنقل الكهرباء فيما 

يتعلق بالمور المالية والتجارية والفنية والتشغيلية, بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر إصدار فواتير شراء 

الطاقة نيابة عن الشركة التوقيع وإصدار وتقديم جميع الطلبات والدوات والمستندات والنماذج والتصريحات 

والفعال والوثائق والشياء التي قد تكون ضرورية أو مناسبة أو فيما يتعلق بالمتثال لجميع القوانين والواجبات 

القانونية على الشركة. الحصول على رسائل المخالصة الضريبية من الجهات المختصة في مصر. وله السلطة 

الكاملة لتقديم جميع الطلبات والنماذج والتوقيع عليها نيابة عن الشركة من أجل تحقيق الغراض المذكورة أعله 

ودفع أي رسوم مطلوبة واستلم اليصالت والشهادات والمستندات والقيام بكل الجراءات المطلوبة فيما يتعلق بما 

ذكر أعله والتصرف بأي طريقة معقولة وضرورية لغرض ممارسة الصلحيات المذكورة أعله. وذلك بشرط 

الحصول على الموافقات الداخلية اللزمة طبقا لسياسة الشركة.

3647 - مصطفى عمر رياز Mustafa Umar Riaz  مدير   المقيد برقم قيد    122792   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-07-2018 برقم ايداع   2932 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  
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3655 - محسن يوسف مسعود حنا  مدير   المقيد برقم قيد    190193   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-21 

برقم ايداع   45206 تم التأشير فى تاريخ 21-07-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بسمها فيما عدا ماأحتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللسيد / جاك مكس قراطيس بخيت أو السيد/ 

محسن يوسف مسعود حنا منفردين أو 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 وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع 

علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق القتراض والرهن لصالح البنوك وكل هذا باسم الشركة ولصالحها 

وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والسيارات ولهم الحق 

في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ و توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر 

- وللسيدة / هناءجرجس فرج توفيق أو السيدة / ماجدة وجيد عبدا غبر الحق منفردين أو مجتمعين في تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر

3656 - محمد حسام محمد بطيخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190278   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   45482 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  

3657 - مصطفى محمد بطيخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190278   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   45482 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  

3658 - عبدالفتاح حسان حنبلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190278   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   45482 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  

3659 - حنان محمد بطيخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190278   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   45482 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  

3660 - حسان عبدالفتاح حنبلى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    190278   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-07-2022 برقم ايداع   45482 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  سلطات وصلحيات 

الستاذ / حسان عبد الفتاح حنبلي رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ويكون له كافه الصلحيات في حق 

التوقيع امام كافه البنوك فيما  يختص بفتح واغلق الحسابات المصرفية واجراء اليداع والسحب وغيرها وكافه 

المعاملت المصرفية , وكذلك ابرام كافه عقود القروض والرهون باسم الشركة كما انه له الحق في بيع وشراء 

كافه الصول الثابتة والمنقولة للشركة والتوقيع علي هذه العقود وبصفه  نهائية امام الشهر العقاري ومكاتب 

التوثيق وأيضا له الحق في بيع وشراء السيارات باسم الشركة وكذلك تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام جميع 

الجهات والمصالح الحكومية والغير حكومية وامام كافه الوحدات المحلية وكافه المدن والمحافظات وتمثيل الشركة 

امام الهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والدارة العامة للحماية المدنية ووزارة التجارة 

وتسجيل العلمات التجارية وهيئه التصالت المصرية والجمارك والكهرباء والمياه وتمثيل الشركة امام كافه 

وحدات التراخيص والمرور ونيابات المرور واستلم السيارات من اقسام الشرطة وذلك من جميع محافظات 

جمهوريه مصر العربية وله الحق في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

3661 - محمد محمد بطيخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190278   وتم ايداعه بتاريخ    

24-07-2022 برقم ايداع   45482 تم التأشير فى تاريخ 24-07-2022  بــ :  1 – محمد محمد بطيخ  2 – 

مصطفي محمد بطيخ اعضاء مجلس الدارة مجتمعين او منفردين امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم 

حق التوقيع امام البنوك نيابة عن الشركة ولهم حق شراء كافة الصول الثابتة والمنقولة باسم الشركة ولهم حق 

تمثيل الشركة امام كافة الوحدات المحلية ومجالس المدن والمحافظات كما ان لهم الحق في شراءوبيع السيارات 

وتجديد تراخيصها امام جميع وحدات وادارات المرور ولهم الحق في تعيين الموظفين والعمال والتوقيع امام 

مصلحه الشهر العقاري ومكاتب التوثيق والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية

3662 - يوسف محمد يوسف محمد خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    190358   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2022 برقم ايداع   45810 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2022  بــ :  استقالة
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3663 - محمد احمد يوسف محمود  مدير   المقيد برقم قيد    190358   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-25 

برقم ايداع   45810 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو اللئحة التنفيذية للجمعية العامة وللمدير  السيد/ محمد احمد يوسف محمود  منفردا الحق في التعامل 

بأسم الشركة ولصالحها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم . و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و 

فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل 

ذلك باسم الشركة و لصالحها و له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ  . وله  حق القتراض و الرهن و البيع لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضي و السيارات و له توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافه السندات الذنيه و التجارية و ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وله حق 

توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر , و يمثل المدير الشركة امام القضاء و الغير.

3664 - محمد محمد كامل السيد  مدير   المقيد برقم قيد    190358   وتم ايداعه بتاريخ    2022-07-25 

برقم ايداع   45810 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2022  بــ :  استقالة

3665 - فوزية بنت صالح بن عبد العزيز الرميزان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190386   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-07-2022 برقم ايداع   46059 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2022  بــ :  يمثل رئيس 

مجلس الدارة الشركة امام القضاء ويكون حق التوقيع عن الشركة لدي البنوك و امام كافة الجهات الحكومية 

والغير حكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص علي معاملت الشركة وضمن اغراضها السيده/ فوزيه بنت 

صالح بن عبد العزيز الرميزان ) رئيس مجلس الداره ( منفردا وكذلك بالنسبة للتوقيـــع امام الجهات الرسمية 

والحكومية وقطاع العمال العام والقطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهزة الحكومية المرتبطة 

بيه وادارت تراخيص الراضي والمباني والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحليات ووزارة البيئة ومصلحة الشهر 

العقاري والمحاكم القضائية وكذلك في التوقيع امام البنوك والمصارف والهيئات المالية وأي نوع من أنواع 

المعاملت المالية وكذلك التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض والصــرف واليداع  والسحــب 

والتوقيع علي الشيكــات والفراج علي راس المال وله فتح وغلق الحسابات واستخراج دفتر الشيكات امام البنوك 

وكذلك التوقيع علي عقود بيع و شراء للعقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها وكذلك في التوقيع علي عقود 

بيع و شراء الراضي و السيارات لصالح الشركة وإبرام توكيلت بيعها والتوقيع أمام علي عقود التأسيس والتعديل 

الشهر العقاري وإدارات المرور ومصلحة الضرائب بكافة انواعها واللجان الداخلية ولجان الطعن ومصلحة 

التسجيل التجاري ومصلحة الجوازات السفر والحوال المدينة ووزارة القوي العاملة ومكاتب العمل و الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية واصدار توكيلت 

قضايا ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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3666 - فهد على محمد ثنيان الغانم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9646   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2003 برقم ايداع   1219 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  تمت الموافقة على إضافة 

صلحيات التوقيع التالية امام البنوك والغير وذلك على النحو التالي يكون لي فرد من المجموعة )ب( مجتمعا مع 

أي فرد من المجموعة )أ( أو لي فرد من المجموعة )ج( مجتمعأ مع اي فرد من المجموعة )أ(الحق في التعامل 

مع البنوك وكذلك أبرام والتوقيع باسم الشركة على عقود التسهيلت الئتمانية والعتمادات المستندية واستصدار 

خطابات الضمان والتوقيع على جميع المستندات والنماذج والطلبات المتعلقة بمنح التسهيلت البنكية - دون حد 

Bayerische Motoren Werke  أقصى - الخاصة بشراء السيارات وقطع الغيار بكافة أشكالها من شركة

AG)بي ام دبليو( أو من أي شركاتها التابعة سواء كانت تامة الصنع أو لزمة لخط تجميع السيارات أو مراكز 

الصيانة وسداد وتحويل المبالغ المتفق عليها مع شركة Bayerische Motoren Werke AG) بي ام دبليو( 

ويصبحون  مسئولين مسؤولية مدنية وجنائية أمام الدارة العليا للشركة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية .- 

تمت الموافقة على إضافة صلحيات التوقيع التالية أمام كافة إدارات المرور والجهات الدارية ذات الصلة ,وذلك 

على النحو التالي:1-للسيد/محمد احمد فتحي حسن قنديل )منفردا (-الحق في تمثيل الشركة أمام كافة إدارات المرور 

,وكذلك التوقيع نيابة باسم الشركة على كافة أنواع خطابات المرور ,وكذلك أمام جميع الجهات الدارية ذات الصلة 

2-للسيد/تامر أحمد محمد أحمد أو السيد/ممدوح أحمد محمد الطروش أو السيد/أحمد علي انس هلول )لي أثنين 

مجتمعين(-الحق في تمثيل الشركة أمام كافة إدارات المرور ,وكذلك التوقيع نيابة باسم الشركة على كافة أنواع 

خطابات المرور ,وكذلك أمام جميع الجهات الدارية ذات الصلة ويصبحون مسئولين مسؤولية مدنية وجنائية أمام 

الدارة العليا للشركة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية- الموافقة على إضافة السيد/عمرو صافي عنتر وهبة 

ضبيش-عضو مجلس الدارة إلي المجموعة )ب( بصلحيات التوقيع أمام البنوك والغير ,لتصبح المجموعة )ب( 

بعد التعديل على النحو التالي:السيد/إبراهيم جمعة سالم حسن -نائب رئيس مجلس الدارة- السيد/عمرو صافي عنتر 

وهبة ضبيش -عضو مجلس إدارة- السيد/عصام الدين إبراهيم جمعة سالم -عضو مجلس إدارة

3667 - وليد محمد كمال محمد لطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9646   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2003 برقم ايداع   1219 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  ابو رواش - مسؤول مسؤولية 

مدنية وجنائية أمام الدارة العليا للشركة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

3668 - احمد فتحى عبد الحميد عبد النبى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9646   وتم ايداعه بتاريخ    

17-03-2003 برقم ايداع   1219 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  قطامية 1 - ويصبح مسؤول 

مسؤولية مدنية وجنائية أمام الدارة العليا للشركة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

3669 - طارق عبدالغفار عبدالمنعم احمد حجازى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190588   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-07-2022 برقم ايداع   47098 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  يملك رئيس 

مجلس إدارة الشركة وكذلك أعضاء مجلس الدارة مجتمعين او منفردين حق التوقيع على عقود البيع البتدائية 

والنهائية وتوكيل النفس والغير في البيع أو التنازل للعقارات سواء )الشقق أو المبانى أو العمارات السكنية أو 

الدارية( والراضي بكافة انواعها باسم ولصالح الشركة في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق او اى جهة حكومية 

او غير حكومية وكذلك توكيل المحامين في تعديل الشركة والتخارج منها ومحو السجل التجارى والتعامل مع 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وسوق المال والضرائب العامة وضرائب المبيعات وعلى معاملت الشركة 

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , وللمجلس الحق في أن 

يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .  ولجميع 

اعضاء مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس المال المودع بالبنك .

3670 - جون روبرت بروكر JOHN ROBERT BROOKER  مدير   المقيد برقم قيد    190594   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-07-2022 برقم ايداع   47137 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  

3671 - طارق مصطفى بهجت مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    190594   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2022 برقم ايداع   47137 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  - ممثل عن شركة / ام ايه جى 

للتطوير العقارى والتجارة MAJ Real Estate Development and Training / مصر -

3672 - كريمه عبدالرحمن شافعى دعبس  مدير   المقيد برقم قيد    190594   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2022 برقم ايداع   47137 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  ممثل عن شركة / باور بيلدر 

المريكية POWER BUILDER USA INCORPORATED  / امريكا
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3673 - جون ستارت شيبر فيلد JOHN STUART CHIPPERFIELD  مدير   المقيد برقم قيد    

190594   وتم ايداعه بتاريخ    31-07-2022 برقم ايداع   47137 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ 

:  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو 

منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة 

أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى 

MAJ Real Estate  كل او بعض ماذكر وللمديرين شركة / ام ايه جى للتطوير العقارى والتجارة

Development and Training / مصر ويملثها قانونا السيد / طارق مصطفى بهجت مصطفى - شركة / 

باور بيلدر المريكية POWER BUILDER USA INCORPORATED  / امريكا ويملثها قانونا السيدة 

TB And JB  كريمة عبد الرحمن شافعى دعبس - شركة / تى بى اند جيه بى هولدينجز بتى المحدودة /

HOLDINGS )PTY( LTD  / جنوب افريقيا ويملثها قانونا السيد / طارق مصطفى بهجت مصطفى منفردين 

او مجتمعين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات و 

استصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر , وللمديرين / شركة / ام ايه جى 

للتطوير العقارى والتجارة MAJ Real Estate Development and Training / مصر ويملثها قانونا 

POWER BUILDER USA  السيد / طارق مصطفى بهجت مصطفى و شركة / باور بيلدر المريكية

INCORPORATED  / امريكا ويملثها قانونا السيدة / كريمة عبد الرحمن شافعى دعبس و شركة / تى بى اند 

جيه بى هولدينجز بتى المحدودة TB And JB HOLDINGS )PTY( LTD / جنوب افريقيا ويملثها قانونا 

السيد / طارق مصطفى بهجت مصطفى - مجتمعين فقط حق القتراض والرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3674 - جون روبرت بروكر JOHN ROBERT BROOKER  مدير   المقيد برقم قيد    190594   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-07-2022 برقم ايداع   47137 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  

3675 - دانيال بينفاري DANIELE PINFARI  مدير   المقيد برقم قيد    190594   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2022 برقم ايداع   47137 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  

3676 - طارق مصطفى بهجت مصطفى  مدير   المقيد برقم قيد    190594   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2022 برقم ايداع   47137 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  - ممثل عن شركة / تى بى اند 

جيه بى هولدينجز بتى المحدودة TB And JB HOLDINGS )PTY( LTD / جنوب افريقيا
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3677 - معتز بن احمد بن محمد نور جستنيه  مدير   المقيد برقم قيد    190594   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2022 برقم ايداع   47137 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  - ممثل عن شركة / ام ايه جى 

للتطوير العقارى والتجارة MAJ Real Estate Development and Training / مصر - ويباشر 

المديرون وظائفهم لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين فى 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرين منفردين أو مجتمعين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل 

ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 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 ماذكر 

MAJ Real Estate Development and  وللمديرين شركة / ام ايه جى للتطوير العقارى والتجارة

Training / مصر ويملثها قانونا السيد / معتز بن احمد بن محمد نور - شركة / باور بيلدر المريكية 

POWER BUILDER USA INCORPORATED  / امريكا ويملثها قانونا السيدة / كريمة عبد الرحمن 

TB And JB HOLDINGS )PTY( شافعى دعبس - شركة / تى بى اند جيه بى هولدينجز بتى المحدودة

LTD   / جنوب افريقيا ويملثها قانونا السيد / طارق مصطفى بهجت مصطفى منفردين او مجتمعين حق التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات و استصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 

ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر , وللمديرين / شركة / ام ايه جى للتطوير العقارى 

والتجارة MAJ Real Estate Development and Training / مصر ويملثها قانونا السيد / معتز بن 

  POWER BUILDER USA INCORPORATED احمد بن محمد نور و شركة / باور بيلدر المريكية

/ امريكا ويملثها قانونا السيدة / كريمة عبد الرحمن شافعى دعبس و شركة / تى بى اند جيه بى هولدينجز بتى 

المحدودة TB And JB HOLDINGS )PTY( LTD / جنوب افريقيا ويملثها قانونا السيد / طارق مصطفى 

بهجت مصطفى - مجتمعين فقط حق القتراض والرهن و البيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى و 

السيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

3678 - كريمه عبدالرحمن شافعى دعبس  مدير   المقيد برقم قيد    190594   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2022 برقم ايداع   47137 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  ممثل عن شركة / باور بيلدر 

المريكية POWER BUILDER USA INCORPORATED  / امريكا

3679 - جون ستارت شيبر فيلد JOHN STUART CHIPPERFIELD  مدير   المقيد برقم قيد    

190594   وتم ايداعه بتاريخ    31-07-2022 برقم ايداع   47137 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ 

  :

3680 - دانيال بينفاري DANIELE PINFARI  مدير   المقيد برقم قيد    190594   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-2022 برقم ايداع   47137 تم التأشير فى تاريخ 31-07-2022  بــ :  

3681 - توماس فاندريس thomas wandres  مدير   المقيد برقم قيد    190730   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2022 برقم ايداع   47679 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  ممثل عن شركة/ريتال 

RITTAL BETEILIGUNGS GMBH بيتايليجونجس جى ام  بى اتش

3682 - فريدهيلم كارل جيورج لوهfriedhelm karl georg loh  مدير   المقيد برقم قيد    190730   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-08-2022 برقم ايداع   47679 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  ممثل عن 

RITTAL BETEILIGUNGS GMBHشركه/ ريتال بيتايليجونجس جى ام  بى اتش

3683 - سيد طاهر نذير  مدير   المقيد برقم قيد    190730   وتم ايداعه بتاريخ    02-08-2022 برقم ايداع   

47679 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  بدل من السيد/ زاندر كروجر وذلك اعتبارا من 1 /11 

/2022 , والبقاء علي السلطات والصلحيات المدرجة بالسجل التجاري للشركة كما هي. - و يباشر المديرون 

وظائفهم لمدة غير محددة

3684 - زاندر كروجر xander kruger  مدير   المقيد برقم قيد    190730   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2022 برقم ايداع   47679 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  استقالة
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3685 - دينا عبد العال السيد عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190743   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2022 برقم ايداع   47713 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  استقالة

3686 - نبيل يسي برسوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190743   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2022 برقم ايداع   47713 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

3687 - هالة السيد عبد الحميد الكشكي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190743   وتم ايداعه بتاريخ    

02-08-2022 برقم ايداع   47713 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  - تحديد اختصاصات رئيس 

مجلس الدارة والعضاء   - منح حق التوقيع للستاذة / هالة السيد عبدالحميد الكشكي رئيس مجلس الدارة 

والستاذة / نورهان السيد عبدالحميد الكشكي نائب رئيس مجلس الدارة )منفردين او مجتمعين( علي عقود 

القروض والتسهيلت الئتمانية البنكية وزيادتها والتوقيع علي كافة مستندات المديونية لدي البنوك واصدار وإلغاء 

خطابات الضمان ومدها وفتح ومد العتمادات المستندية والغائها والتوقيع علي كافة العقود من بيع وشراء اصول 

ومنقولت الشركة والسيارات والتروسيكلت والمركبات المختلفة المملوكة للشركة وعقود اليجار مع الشركة او 

من الشركة والبيع بالجدك وفي تمثيل الشركة امام الجهات الحكومية والغير الحكومية والشهر العقاري والسجل 

التجاري وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الشركات والغرفة التجارية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

وادارات المرور ونيابات المرور وامام القضاء والمحاكم الحكومية الرسمية وكذا في تمثيل الشركة امام القضاء 

التحكيمي ولهم الحق في التصالح والتنازل في القضايا المرفوعة من أوعلي الشركة امام كافة الجهات القضائية كما 

لهم الحق في عقد اتفاقيات التسوية الودية للمديونيات المستحقة للشركة او عليها ولهم ان يوكلوا الغير في كل او 

بعض ما ذكر ولهم في ذلك كافة الصلحيات والتوقيع علي الشيكات والمعاملت المصرفية لدي البنوك بما في ذلك 

الحسابات الدائنة والمدينة وحق الصرف من القروض والتسهيلت الئتمانية الممنوحة من البنوك وحق التوقيع 

علي المستندات والوراق التجارية وذلك في حدود الختصاصات المخولة لهم وتمثيل الشركة امام القضاء لرئيس 

مجلس الدارة .

3688 - محمود عبدالكريم درويش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190924   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2022 برقم ايداع   48530 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  تعديل  اختصاصات الشركه 

لتصبح:-يمتلك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت 

والتعهدات من مجلس الداره,وللمجلس الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق 

التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين.  وللسيد/ محمود عبد الكريم درويش رئيس مجلس الداره والسيد/ احمد 

عبد الكريم درويش نائب رئيس مجلس اداره)مجتمعين او منفردين(الحق في التعامل باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام ووقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك كافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج 

عن راس المال والتوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها ولهما الحق في التوقيع عل عقود تاسيس الشركات وتعديلها وفسخها باسم الشركه ولصالحها والتوقيع 

امام الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفه التجاريه وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد وبالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3689 - احمد  عبد الكريم درويش  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    190924   وتم ايداعه بتاريخ    

07-08-2022 برقم ايداع   48530 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  

3690 - محمد احمد الرفاعى حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191038   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   49063 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  اعادة تشكيل مجلس ادارة 

الشركة

3691 - حبيب احمد الرفاعى حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191038   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   49063 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

3692 - احمد حسانين صبح حسانين سليمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191038   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-08-2022 برقم ايداع   49063 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  استقالة
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3693 - فتحى ربيع على يوسف محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191038   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   49063 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  

3694 - اسامه احمد حسانين صبح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191038   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2022 برقم ايداع   49063 تم التأشير فى تاريخ 08-08-2022  بــ :  استقالة

3695 - تامر  فوزى عبدالفتاح  مجاهد  مدير   المقيد برقم قيد    191106   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2022 برقم ايداع   49368 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهم 

لمدة غير محددة .

3696 - نجلء السيد مختار محمد محمد جاد  مدير   المقيد برقم قيد    191106   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2022 برقم ايداع   49368 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

3697 - علءالدين محمد احمد إبراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    191106   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2022 برقم ايداع   49368 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  استقالة

3698 - حنان محمد حسين حسن  مدير   المقيد برقم قيد    191106   وتم ايداعه بتاريخ    2022-08-09 

برقم ايداع   49368 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  استقالتة

3699 - وليد عبد الهادى ابو النجاه عبد الهادى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    191158   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-08-2022 برقم ايداع   49666 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  وليد عبد الهادي ابو 

النجاة عبد الهادي 27504101500039 - رئيس مجلس إدارة الشركة  ويمثل  لشركة في علقتها مع الغير وله 

منفرد  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة   وله منفرد  الحق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمـام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم - وكذلك التعامل 

مع جميع البنـوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات 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  والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في التوقيع على 

عقود تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجـورهم وكل ذلك باسم 

الشركة و لصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل  وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وإبرام 

كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل علما بان تمثيل الشركة إمام 

القضا لرئيس مجلس الدارة فقط الدارة متفرد وله   حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وتوكيل 

السادة المحامين كل أو بعض ما ذكر

3700 - مجدى رمضان حسن احمد الفار  مدير   المقيد برقم قيد    191159   وتم ايداعه بتاريخ    

10-08-2022 برقم ايداع   49670 تم التأشير فى تاريخ 10-08-2022  بــ :  ويباشر المديرون  وظائفهم 

لمدة غير محددة - يمثل المدير السيد/ مجدى رمضان حسن احمد الفار الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في 

هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وللمدير منفردا 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 وغلق حسابات وحق الفراج عن راس المال الشركة المودع 

بالبنك وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان 

وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها حق القبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر
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3701 - محمد مدحت محمد محمد إبراهيم خاطر  مدير   المقيد برقم قيد    158484   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   47109 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  يمثل السيد / محمد مدحت 

محمد محمد ابراهيم خاطر , مدير الشركة فى علقته مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .  

و للمدير السيد / محمد مدحت محمد محمد ابراهيم خاطر , منفردا  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب وإيداع والتوقيع  علي شيكات  وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك و المصارف 

وكل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والقتراض  والرهن والبيع 

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضي 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 و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

3702 - شريف مدحت محمد محمد ابراهيم خاطر  مدير   المقيد برقم قيد    158484   وتم ايداعه بتاريخ    

13-12-2020 برقم ايداع   47109 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  و يباشر المديران وظائفهما 

لمدة غير محددة.

3703 - محمد نبيل محمود حمدى  مدير   المقيد برقم قيد    158484   وتم ايداعه بتاريخ    2020-12-13 

برقم ايداع   47109 تم التأشير فى تاريخ 11-08-2022  بــ :  استقالة

3704 - فتيحة بنت محمد بن الحاج ابراش  مدير   المقيد برقم قيد    191479   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   51331 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

3705 - وليد عبداللطيف ابراهيم سليم عاشور  مدير   المقيد برقم قيد    191479   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   51331 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محددة - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعان او منفردان في هذا الصدد اوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية للجمعية - 

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 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 وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في التوقيع علي عقود 

تأسيس الشركات وفي تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها  ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسيد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق  توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ماذكر

3706 - وليد عبداللطيف ابراهيم سليم عاشور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    191479   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   51331 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  

3707 - محمد محمود احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    15041   وتم ايداعه بتاريخ    

08-06-2005 برقم ايداع   7603 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  

3708 - كريم محمد فتحى امين محمد  مصفى   المقيد برقم قيد    191657   وتم ايداعه بتاريخ    

21-08-2022 برقم ايداع   52081 تم التأشير فى تاريخ 21-08-2022  بــ :  وتحدد مهامه طبقا لنص المادة 

رقم )145( من القانون رقم )159( لسنة 1981 وعلى وجه الخصوص كالتي:-  1- وفاء ما على الشركة من 

ديون   2- بيع مال الشركة منقول او عقارا بالمزاد العلني او بأية طريقة اخرى , مالم ينص في وثيقة تعيين 

المصفي اجراء البيع بطريقة معينة  3- تمثيل الشركة امام القضاء وقبول الصلح والتحكيم

3709 - طارق  عبدالمغني  محمد  احمد  جاد  مدير   المقيد برقم قيد    191902   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   53244 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  
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3710 - احمد  سمير  عبدالعظيم  محمود  مدير   المقيد برقم قيد    191902   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   53244 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  

3711 - احمد  سمير  خورشيد  عبدالرحيم  مدير   المقيد برقم قيد    191902   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   53244 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  استقاله

3712 - مصطفى  عبدالرحيم  مصطفى  جاد  مدير   المقيد برقم قيد    191902   وتم ايداعه بتاريخ    

24-08-2022 برقم ايداع   53244 تم التأشير فى تاريخ 24-08-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركه فى 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ 

به صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه   وللمديرين  السيد/ مصطفى عبدالرحيم 

مصطفى جاد و السيد/ احمد سمير عبدالعظيم محمود            والسيد / طارق عبدالمغنى محمد احمد جاد 

مجتمعين  الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها  امام  جميع الجهات الحكومية وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافه اشكالهم  وكذلك  التعامل  مع  جميع البنوك والمصارف  من سحب 

وايداع  وفتح  حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق  

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية  وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر   

وللمديرين مجتمعين فقط حق القتراض والرهن والتوقيع على عقود البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقاريه وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها

3713 - احمد محمد رجب محمد طافور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    125084   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2018 برقم ايداع   38605 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2022  بــ :  

3714 - كريم عبد المجيد السيد  محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7362   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2001 برقم ايداع   3975 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

3715 - مصطفى سعيد سالم متولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7362   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2001 برقم ايداع   3975 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

3716 - احمد محمد محمود عدس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    7362   وتم ايداعه بتاريخ    2001-07-30 

برقم ايداع   3975 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  

3717 - محمد ياسر عبد الملك بكرى شمسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7362   وتم ايداعه بتاريخ    

30-07-2001 برقم ايداع   3975 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  إضافة صلحيات للسيد رئيس 

مجلس الدارة طبقا للتالى ) تفويض السيد / رئيس مجلس الدارة فى التصالح والتنازل والتخالص والقرار أمام 

كافة المحاكم بدرجاتها والنيابات والشهر العقارى وأعطاء المخالصات وتوكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر (

3718 - كريم حسين فرغل عبد العزيز  مصفى   المقيد برقم قيد    192308   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2022 برقم ايداع   55080 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2022  بــ :  على ان يقوم المصفي بجميع 

اعمال تصفية الشركة وعلى وجه الخصوص:  1- وفاء ما على الشركة من ديون والتزامات  2- بيع مال الشركة 

ا بالمزاد العلني أو بأي طريقة اخرى يراها  3- تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم منقول  أو عقار 

3719 - مصطفى علء وهبه محمد التمامى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    167908   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2021 برقم ايداع   28758 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2022  بــ :  

3720 - حسام اسلم على حرب  مدير   المقيد برقم قيد    167908   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-24 

برقم ايداع   28758 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2022  بــ :  استقالة

3721 - احمد جمال إبراهيم محمد محمد الباسوسى  مدير   المقيد برقم قيد    167908   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2021 برقم ايداع   28758 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2022  بــ :  استقالة
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3722 - مصطفى علء وهبه محمد التمامى  مدير   المقيد برقم قيد    167908   وتم ايداعه بتاريخ    

24-06-2021 برقم ايداع   28758 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2022  بــ :  يمثل المدير الشركه في علقته 

مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به صراحة عقد 

الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه لجمعيه العامه وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها  

امام جميع الجهات الحكوميه وغيرحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب ويداع و التوقيع على الشيكات و فتح وغلق الحسابات واستصدار 

خطابات وشهادات الضمان و كافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك 

باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول 

الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها  وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع مبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنية والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وله حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل اوبعض ماذكر

3723 - احمس محمد محمود ربيع  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    192540   وتم ايداعه بتاريخ    

04-09-2022 برقم ايداع   56052 تم التأشير فى تاريخ 04-09-2022  بــ :  ممثل عن شركة ابدأ لتنمية 

المشروعات )ش.م.م( - وافقت الجمعية التأسيسية بالجماع على تحديد صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح على 

النحو التالي : يحق للسيد/ رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء. كما يحق للسيد/ رئيس مجلس الدارة 

أو السيد/ العضو المنتدب مجتمعا  مع المدير المالي التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الجهات 

والمصالح الرسمية أو الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الساسية وتوقيع كافة العقود وإجراء كافة 

المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة وإجراء كافة المعاملت البنكية من سحب وإيداع وفتح الحسابات والتوقيع 

على الشيكات بدون حد أقصى وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والقرار والبراء والحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر
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3724 - ياسمين سمير جورجي دوس  مدير   المقيد برقم قيد    192595   وتم ايداعه بتاريخ    

05-09-2022 برقم ايداع   56268 تم التأشير فى تاريخ 05-09-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركه فى 

علقتهم مع االغيرولهم مجتمعين فقط فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركه و التعامل بأسمها  فيما عدا ما 

احتفظ به صراحه فى عقد الشركه او لئحته التنفيذيه للجمعيه العاديه  يمثل المديرون  السيدة  ياسمين سمير 

جورجى دوس و السيد / رامى عماد ادمون نسيم    الشركه فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين فى هذا الصدد 

لدارة الشركه و التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او القانون أو لئحته التنفيذيه للجمعيه 

العامه وللمديرون مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه و القطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات وكافه صورالتعامل مع جميع البنوك و المصارف و 

التوقيع على الشيكات وحق الفراج عن راس المال  للشركه المودع وحق استصدار خطابات الضمان  وحق 

التوقيع على عقود القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  وكذلك لهما حق التوقيع على  عقود 

الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات والعقارات ولهما الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها  ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وسداد كافه المستندات الذتيه والتجاريه وابرام كافه العقود و المشارطات 

والصفقات التى تتعلق  بمعاملت الشركه بالنقد والجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر. وللسيد رامى عماد ادمون نسيم الصلحيات التيه منفردا ادارة وتشغيل المطاعم وتكون من ضمن 

الصلحيات له الحق فى محاسبة و مراجعة أعمال و توقيع الجزاءات الدارية و إصدار أمر صرف المكافآت و 

الحوافز  لكل من  مدير المشتريات  ــ و مدير المخازن و المساعدون الداريون ,وموظفى الستقبال والعاملين 

بالمكان و مسئول مسئولية مباشرة عن كافة عمليات التشغيل بالمطعم من ) نظافة وجودة وخدمة ( بما يحقق 

المستوى المثل فى الداء والجودة ــ  مسئول عن تحقيق أهداف وخطة الشركة المحددة له   ) مبيعات – تكاليف 

– رضاء الضيوف – الجودة للمنتجات ( مسئول عن تطبيق لوائح ونظم وسياسات الشركة الداخلية والخارجيـة - 

مسئول عن إدارة جميع العاملين بالمطعم ورفع مستوى إنتاجيه(   مسئول عن تطبيق نظم الشتراطات الصحية و 

السلمة والمن ) الدفاع المدني (  ـ والمصنفات والصحه ومكتب العمل و البيئة والحى والسياحة للشركة  

والتعامل مع هذة الجهات   وتواجد كل المسندات الصحيحة المقررة من الشركة الدالة على التطبيق لتقديمها الى 

الجهات الرسمية  ويكون مسئول مسئولية مباشرة أمام الدارة عن الخلل بآي منه.

3725 - اميرمحمد فارس السيد السيسى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    192840   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2022 برقم ايداع   57367 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  

3726 - احمد عبدالرازق جمعه محمد السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    192892   وتم ايداعه بتاريخ    

11-09-2022 برقم ايداع   57746 تم التأشير فى تاريخ 11-09-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد /  احمد عبد الرازق جمعه محمد السيد  والسيد / 

سامي سعد فتحي إبراهيم والسيد / وليد السيد محمد إبراهيم والسيده /  فاطمه محمد خليفة السيد  ولهم منفردين او 

مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة ولصالحها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

باسم الشركة ولصالحها  وكذلك البيع والتنازل واليجار وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل وكذلك  حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة و 

لصالحها .
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3727 - عمر عبدالعزيز عطيه بركه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    192984   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2022 برقم ايداع   58127 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2022  بــ :  توزيع اختصاصات اعضاء 

مجلس الدارة - للسيد/ رئيس مجلس الدارة )منفردا ( حق تمثيل الشركة والتوقيع عنها والتعامل باسمها وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضاء والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم, وأمام الهيئة العامة للستثمار, والهيئة العامة للرقابة المالية, والهيئة العامة للتنمية الصناعية, 

والسجل التجاري, والسجل الصناعي, والغرفة التجارية, واتحاد الصناعات والغرف الصناعية, والشهر العقاري, 

والتأمينات الجتماعية, والضرائب ومأمورياتها, والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات, والتحاد 

المصري لمقاولي التشييد والبناء, وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكافة إداراتها وأجهزة المدن التابعة لها 

وهيئة البنية التعليمية والمحافظات ومديرياتها, ووزارة التجارة والتموين والموانئ والوزارات بكافة الجهات 

التابعة لها, ومصلحة الجمارك والمرور ونيابات المرور, وأمام جميع شركات المرافق من الكهرباء والغاز 

والتليفونات والشركة المصرية للتصالت وشركات المياه والصرف الصحي وشركات نقل البيانات والنترنت 

وخلفه, وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. ولرئيس مجلس الدارة منفردا  الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح الحسابات وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وإجراء 

كافة المعاملت البنكية والتوقيع على الشيكات والفراج عن رأس المال وطلب واستلم دفاتر الشيكات وحق 

استخراج شهادات وخطابات الضمان والقرض والرهن والعتمادات المستندية, والتوقيع على جميع أنواع العقود 

والتفاقيات والتوقيع على كافة عقود الشراء  والرهن لصول الشركة الثابتة والمنقولة وممتلكاتها العقارية 

والسيارات والمنقولت, وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها, وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل  

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل, والتوقيع على عقود تأسيس الشركات والمساهمة فيها, وإنشاء فروع جديدة للشركة داخل أو 

خارج مصر, والتوقيع علي عقود تعديل النظام الساسي أمام الشهر العقاري, والتوقيع والتصديق أمام الشهر 

العقاري على عقود  واليجار وخلفه, وتعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة والموظفين وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم. والتوقيع علي التوكيلت للسادة المحامين والتصالح والتنازل عن القضايا والمحاضر وترك الخصومة 

وذلك فيما يخص نشاط الشركة. وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذشكر.  وللسيد/ إسلم 

خالد محمود يونس - عضو مجلس الدارة الحق في التعامل علي الحسابات الخاصة بالشركة علي الرقم التعريفي 

الخاص بها, وله حق السحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وطلب واستلم دفاتر الشيكات والتوقيع عليها وتسليم 

الشيكات لتحصيل واستلم الشيكات المرتدة والتوقيع علي مستندات إصدار نموذج )4( وتسليم واستلم جميع 

المستندات الخاصة بالشحنات واستلم نموذج )4( والتحصيلت المستندية والتوقيع علي كافة صور التعاملت 

البنكية والضريبية.

3728 - ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130841   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2019 برقم ايداع   4783 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2022  بــ :  ممثل عن مجموعة بورتو 

القابضه بورتو جروب - تفويض من لهم حق التوقيع )مجتمعين( عن الشركة وهم كالتالي: السيد الدكتور/ ايمن بن 

مختار بن ابراهيم خليفة – بصفته رئيس مجلس الدارة )بحد اقصى عشرون مليون جنية مصري( أو السيد 

المهندس/ محمد يحيي عطوة النجار – بصفته العضو المنتدب )بحد اقصى خمسمائة الف جنية مصري( مع اي من 

السادة - السيد الستاذ/ رئيس القطاع المالي او السيد الستاذ/ بسام معتز علء الدين محمود سامي – بصفته عضو 

مجلس الدارة في التوقيع علي عقود التسهيلت الئتمانية وشيكات القطع وخطابات الضمان والقروض وكافة 

المعاملت البنكية وكذلك في التوقيع علي عقود التأجير التمويلي والقتراض والرهن وبيع الوحدات وعقود التمويل 

العقاري وعقود التأجير التشغيلي وجميع العقود الصادرة باسم ولصالح الشركة والتي تتعلق بنشاط الشركة, وتكون 

اي زيادة عن الحد القصى بموافقة مسبقة من مجلس الدارة - مع احتفاظ مجلس الدارة بباقي الصلحيات 

الممنوحة له من قبل

3729 - محمد يحيى عطوة النجار  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    130841   وتم ايداعه بتاريخ    

31-01-2019 برقم ايداع   4783 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2022  بــ :  ممثل عن شركة المطورون 

العرب القابضة

3730 - محمد حسن عبدالظاهر نصير  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    130841   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-01-2019 برقم ايداع   4783 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2022  بــ :  ممثل عن شركة 

المطورون العرب القابضة - بدل من السيد / عماد رجب كامل احمد
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3731 - عبدالعزيز  محمد  عبدالعزيز  سيد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    193082   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-09-2022 برقم ايداع   58684 تم التأشير فى تاريخ 14-09-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس 

الدارة الشركة امام القضاء -   رئيس مجلس الدارة يمتلك حق التوقيع على المعاملت الشركة و تعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت و التعهدات من مجلس الدارة و لمجلس الدارة الحق في ان يعين 

عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين و لرئيس مجلس 

الدارة منفردا او لى اثنين من أعضاء مجلس الدارة مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها 

امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالها و 

كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح و غلق الحسابات و 

استصدار خطابات و شهادات الضمان و حق القتراض و الرهن باسم الشركة و لمصلحتها و كافة صور التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و لتحقيق اغراضها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات باسم الشركة و لصالحها و لهم 

الحق في تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم 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 ماذكر..

3732 - منى عبدالحليم عبد الفتاح  وهدان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141382   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2019 برقم ايداع   44702 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  يمتلك حق التوقيع علي 

معاملت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت و التعهد من مجلس الدارة و للمجلس 

الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة مجتمعين او منفردين 

و للسيدة / رئيس مجلس الدارة و للسيد / عضو مجلس الدارة المنتدب الحق مجتمعان او منفردان في  التعامل 

باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و 

القطاع الخاص بكافة اشكالهم و لهما حق ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و التوقيع علي عقود 

الشراء لصول الشركة و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و ضمن اغراضها و لهما الحق في التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات البنكية و اصدار خطابات 

و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كذلك لهما حق قبض و دفع المبالغ و 

توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنيه و التجارية و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر

3733 - حسن  محمد محمد السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141382   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2019 برقم ايداع   44702 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  

3734 - سلمى محمد سامي عبد المحسن 

احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141382   وتم ايداعه بتاريخ    23-10-2019 برقم ايداع   

44702 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  

3735 - هيثم عبدالمنعم محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141382   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2019 برقم ايداع   44702 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  منتدب

3736 - نورهان محمد سامي عبد المحسن 

احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    141382   وتم ايداعه بتاريخ    23-10-2019 برقم ايداع   

44702 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  

3737 - احمد  بشر  سليمان  محمد  عزام  مدير   المقيد برقم قيد    193276   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2022 برقم ايداع   59514 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدوده

3738 - محمد وائل بشر سليمان عزام  مدير   المقيد برقم قيد    193276   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2022 برقم ايداع   59514 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2022  بــ :  
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3739 - احمد  فوزى احمد عبدالحميد  مدير   المقيد برقم قيد    193365   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2022 برقم ايداع   59874 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدودة - 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 اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل 

مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم 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 او 

بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

3740 - محمد السيد يوسف شلبى يوسف  مدير   المقيد برقم قيد    193365   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2022 برقم ايداع   59874 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2022  بــ :  

3741 - شريف  محمد عبدالحميد امين دياب  مدير   المقيد برقم قيد    193365   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2022 برقم ايداع   59874 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2022  بــ :  

3742 - احمد عبد السميع احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    193365   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2022 برقم ايداع   59874 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2022  بــ :  

3744 - حامد العربى احمد الحضيرى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    193397   وتم ايداعه بتاريخ    

19-09-2022 برقم ايداع   59970 تم التأشير فى تاريخ 19-09-2022  بــ :  يفوض رئيس مجلس الداره 

فى التوقيع منفردا على عقود بيع الصول المنقولة و الشراء و له الحق فى التعامل بإسمها مع و لدى جميع الجهات 

الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص و الفراد , كما يحق له توكيل الغير 

فى تمثيل الشركة أمام الجهات المختلفة  واما بالنسبة للمعاملت البنكية يكون له الحق فى فتح و غلق الحسابات و 

طلب كشف الحساب عن الشيكات و طلب دفتر الشيكات و التوقيع على اوامر التحويل البنكيه او اوامر الدفع, اما 

فيما يخص عمليات السحب و اليداع و التوقيع على الشيكات و فتح العتماد المستندية استصدار خطابات الضمان 

و ابلغ التوقيعات او تغييرها و غيرها من كافة صور التعامل مع البنوك فتتم بموجب توقيعين مجتمعين , احدهما 

من المجموعه )ا( وثانيهما من المجموعة )ب( وذلك وفقا للصلحيات التالية:- المجموعه ) ا ( السيد/ حامد العربى 

احمد الحضيرى - السيد/ عبدالعزيز بن محمد المخلوفى -المجموعه )ب ( السيد/ فتحى بن المختار المهيري جواز 

سفر   I 173704    تاريخ الميلد2 /7/ 1962 - السيد/ احمد فارس شحاته عبد الحفيظ بطاقة رقم 

28603242100591 مصرى كما يخول المدير العام فى اختيار البنوك التى تتعامل معها الشركة و له الحق في 

التوقيع على عقود التعيين و انهاء خدمة العاملين بالشركة دون المديرين و له حق ابرام و توقيع عقود الستئجار و 

عقود التشغيل و عقود الخدمات الخاصة بالشركة كما يملك حق التوقيع عن معاملت الشركة و تعهداتها كل 

شخص مفوض بالتوقيع علي هذه المعاملت من مجلس الداره.وافقت الجمعية العامة على الفراج عن رأسمال 

الشركة المودع بالبنك.

3745 - ندى احمد محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5502 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  

3746 - إنجي ممدوح محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5502 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  

3747 - ياسمين معتز محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5502 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  

3748 - احمد محمد  محمود على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5502 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  تجديد مدة المجلس لمدة مماثلة

3749 - معتز  محمد محمودعلى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5502 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  
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3750 - ممدوح محمد محمود على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5502 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  

3751 - ماجد محمد عبد المقصود الشحات  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5502 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  

3752 - محمود حسن حنفي محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5502 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  

3753 - يمني ممدوح محمد محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5502 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتنمية 

الهندسية

3754 - عمرو محمد عبدالمقصود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5502 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  ممثل عن شركة مصر للتنمية 

الهندسية

3755 - غادة محمد عواد الطوخى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1867   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-1998 برقم ايداع   5502 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  

3756 - نجوى احمد هنداوى محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    193482   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2022 برقم ايداع   60390 تم التأشير فى تاريخ 20-09-2022  بــ :  

3757 - محمد مصطفي حسني الصيرفي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    193566   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2022 برقم ايداع   60923 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2022  بــ :  

3758 - مصطفى حسنى حسن الصيرفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    193566   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2022 برقم ايداع   60923 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2022  بــ :  

3759 - ندى سمير عزمى غالى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    193999   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2022 برقم ايداع   61670 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2022  بــ :  

3760 - هيثم احمد فؤاد عبدالجواد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194074   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   62066 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  لرئيس مجلس الدارة ونائب 

رئيس مجلس الداره مجتمعين أو منفردين تمثيل الشركة فى علقتها مع الغير وكذلك لهم فى هذا الصدد أوسع 

السلطات للتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وكذلك لهم الحق فى التوقيع عن الشركـة أمام البنوك والمصارف من سحب وايداع وتحصيل الشيكات والتوقيع 

على الشيكات الصادرة باسم الشركة وكذلك صرف الشيكات الصادرة للشركة دون حدود قصوى وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك الحق فى شراء 

الصول المتاحة للشركة وكذلك لهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك يحق لهم تفويض الغير فى 

ذلك شريطة أن تتم كافة العمال السابقة لخدمة أغراض الشركـة ومن خللها بما يحقق صالح الشركـة. وكذلك لهم 

الحق في التوقيع باسم الشركة على عقود الرهن والقروض أو تقرير حق لميزة ما على أصول الشركة وذلك امام 

البنوك والهيئات الحكومية والشخاص الطبيعيين والعتباريين والشهر العقاري دون حدود قصوى وكذلك فى 

التعامل والتوقيع عن الشركة أمام وزاره الداخليه واستخراج التراخيص الزمه لترخيص الشركه وكذلك حق 

التعامل امام أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك حق التعامل مع كل من السجل التجاري والشهر العقاري 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب العامة وضرائب 

المبيعات والغرفة التجارية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للصادرات والواردات والتحاد العام لمقاولي التشييد 

والبناء والهيئة العامة للتأمينات الجتماعية والدارة العامة للمرور ومصلحة امن الموانئ وجميع شركات المحمول 

والشركة المصرية للتصالت وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وعلى عقود التعديل وأثبات التاريخ أمام 

الشهر العقاري وتأسيس وتعديل الشركات وكذلك لهم في ذلك الشأن تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما 

ذكر - ولرئيس مجلس الداره ونائب رئيس مجلس الداره مجتمعين الحق فى بيع الصول المتاحة للشركة بما فى 

ذلك السيارات والراضي والوحدات السكنيه والداريه  لنفسهم وللغير وكذلك القرض والقتراض امام البنوك ولهم 

الحق في توكيل واو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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3761 - رانيه السيد مجدى محمد نعيم الهجرسى  مدير   المقيد برقم قيد    194109   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2022 برقم ايداع   62114 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2022  بــ :  - يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة .  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفرد فى هذا الصدد اوسع السطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمه فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير 

منفرد الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام 

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

وغلق حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك حق 

التوقيع على عقود الشراء و البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والرضى والسيارات والمنقولت 

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 او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او 

بعض ما ذكر

3762 - عصام  عبد ربه محمد  خليل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    194269   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2022 برقم ايداع   62844 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2022  بــ :  

3763 - حسن حسانين حسن حسانين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194321   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2022 برقم ايداع   63101 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2022  بــ :  

3764 - عبدالعزيز محسن حامد عوض  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194321   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2022 برقم ايداع   63101 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2022  بــ :  

3765 - احمد عبد المحسن شعبان محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194321   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2022 برقم ايداع   63101 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2022  بــ :  - الموافقة على المصادقة على 

تعيين وتشكيل مجلس الدارة وتحديد الختصاصات والصلحيات كما يلى - اختصاصات مجلس الدارة : يملك 

حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس 

الدارة , وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة 

منفردين أو مجتمعين وللسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها , فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . لرئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب السيد احمد عبد المحسن شعبان محمد )منفردا( الحق في التعامل أمام كافه البنوك 

والمصارف واتمام كافه العمليات المصرفيه والبنكية من السحب والتحويلت البنكية والبداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية والتوقيع عن الشركة 

لدى كافة البنوك للحصول على التسهيلت الئتمانية وعلى عقود القتراض والئتمان والرهن والتأجير التمويلى 

وبيع وشراء السهم والسندات الذنية والتجارية , والفراج عن رأس مال الشركة لدى البنوك , كل ذلك بإسم 

الشركة . وله حق التوقيع على عقود الشراء والبيع واليجار والدارة والتشغيل والتصرف بجميع التصرفات 

القانونية في أيا من ممتلكات الشركة العقارية والمنقولة من الصول الثابتة والمنقولة المملوكة للشركة وعلى 

الخص الراضى والمبانى والوحدات العقارية بأنواعها والسيارات والتوقيع على العقود النهائية الناقله للملكية , 

كل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها . وله حق إبرام وتوقيع كافه العقود والمشارطات والصفقات وعقود 

المعاوضة التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل. وله حق في التعامل والتوقيع أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص والهيئات العامة بكافة أشكالهم كما له 

الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم, ولهم منفردا حق توكيل الغير في كل 

أو بعض ماذكر .

3766 - خالد محمد عمر محمد زايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194321   وتم ايداعه بتاريخ    

28-09-2022 برقم ايداع   63101 تم التأشير فى تاريخ 28-09-2022  بــ :  

3767 - ايمن مجدى احمد مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    194330   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-29 

برقم ايداع   63143 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2022  بــ :  
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3768 - محمد حلمى احمد بدوى  مدير   المقيد برقم قيد    194330   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-29 

برقم ايداع   63143 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . 

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 

وللمديرين مجتمعين أو 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 وإيداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف والتوقيع علي 

الشيكات والفراج عن رأس المال و حق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق 

التوقيع علي عقود الشراء و البيع 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 و المشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3876 - تامر سالم اسماعيل سالم  مدير   المقيد برقم قيد    196901   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-10 

برقم ايداع   74841 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

3877 - نامي   بن عايض بن عوض الربيعي  مدير   المقيد برقم قيد    196901   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2022 برقم ايداع   74841 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  

3878 - محمد جابر سلمة  مدير   المقيد برقم قيد    196901   وتم ايداعه بتاريخ    10-11-2022 برقم 

ايداع   74841 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  

3879 - يوسف بن ابراهيم بن عبد الصمد بخارى  مدير   المقيد برقم قيد    196901   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2022 برقم ايداع   74841 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  

3769 - حازم سمير عبد العزيز  حسين  مدير   المقيد برقم قيد    194394   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2022 برقم ايداع   63269 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2022  بــ :  يكون للمدير منفردا الستاذ: 

حازم سمير عبدالعزيز حسين  الجنسية :مصري   تاريخ الميلد : 4/11/1982 رقم قومي : 

28211040103836  , كافة السلطات المقررة لدارة الشركة و التعامل بإسمها , و ذلك فيما عدا ما أحتفظ به 

لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية . و يمثل المديرالشركة أمام القضاء و الغير . 

و يكون المدير مسئول عن إدارتها أمام مؤسسها .  ـ و للمدير منفردا حق التعامل بإسم 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 إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و 

إستصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك و المصارف و حق الفراج عن رأس 

المال و كل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها و كذلك له الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة و 

تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و 

التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و له حق 

توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .
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3770 - محمد عاطف عبد الحميد خطاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194430   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2022 برقم ايداع   63442 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2022  بــ :  ممثلعن شركة أدويا ش.م.م - 

تحديث جميع سلطات وصلحيات التوقيع نيابة عن الشركة لتصبح على النحو التالى : - يكون للسيد/ محمد عاطف 

عبدالحميد خطاب )رئيس مجلس الدارة( حق تمثيل الشركة أمام القضاء. يكون للسيد/ محمد عاطف عبدالحميد 

خطاب )رئيس مجلس الدارة( منفردا  حق تمثيل الشركة أمام المصالح الحكومية وغير الحكومية و أمام مصلحة 

الشهر العقاري كما يكون له حق توقيع العقود منفردا  واستلم الموال وذلك نيابة عن أعضاء مجلس الدارة 

ويكون له منفردا  الحق في التصالح في القضايا والنكار والبراء والترك والشطب كما يكون له الحق في تفويض 

أو توكيل الغير في كل أو جزء من هذه الصلحيات. و تمثيل الشركة أمام القضاء لرئيس مجلس الدارة  - يكون 

للسيد/ محمد عاطف عبدالحميد خطاب )رئيس مجلس الدارة( منفردا  حق تمثيل الشركة في التوقيع على عقود 

تأسيس الشركات وكافة الطلبات والوراق والمستندات أمام كل من الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة 

العامة للرقابة المالية ومصلحة الشركات ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري والغرفة التجارية 

ومصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة وهيئات وزارة القتصاد وهيئات وزارة 

التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة الستثمار وصحيفة الستثمار والمطابع الميرية وذلك بغرض تأسيس 

أو تعديل أو تسجيل كافة أنواع الشركات وفروع الشركات الجنبية ومكاتب تمثيل الشركات الجنبية في مصر 

وتعديلتهم وإلغاء والعدول عن اجراءات وطلبات التأسيس كما يكون له منفردا  حق تمثيل الشركة أمام كافة 

شركات السمسرة المتعلقة بالوراق المالية في مصر وكافة أمناء الحفظ وشركات أمناء الحفظ في مصر وكذلك 

البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والتوقيع منفردا  نيابة عن الشركة على كافة المستندات والعقود والنماذج و البيانات 

والتعهدات والوامر امام كافة تلك الجهات كما يكون له منفردا  الحق في فتح الحسابات البنكية واستخراج الشهادات 

من البنوك كما يكون له منفردا  الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو جزء من هذه الصلحيات. يكون للسيد/ 

محمد عاطف عبدالحميد خطاب )رئيس مجلس الدارة( والسيد/ عمرو عبدالعظيم إبراهيم منصور )من غير 

أعضاء مجلس الدارة( مجتمعين حق التوقيع امام البنوك سواء بالقتراض والقراض وفتح واغلق الحسابات 

وكذاك السحب واليداع والرهن مع البنوك العاملة في مصر وإصدار الشيكات والقيام بالتحويلت والفراج عن 

راس المال وحق تفويض أو توكيل الغير في كل أو جزء من هذه الصلحيات.  يكون لكل من السيد/ محمد عاطف 

عبدالحميد خطاب )رئيس مجلس الدارة( والسيد/ عمرو عبدالعظيم إبراهيم منصور )من غير أعضاء مجلس 

الدارة( والسيد/ رماح محمد كامل أحمد كامل )عضو مجلس الدارة( و السيد/ فاروق عزمي مصيلحي محمد 

حجازي )عضو مجلس الدارة( منفردين حق تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بالستيراد ومستندات 

الشحن والتحصيل والدفعات المقدمة للستيراد وكذلك العتمادات المستندية امام كافة الجهات المختصة والبنوك 

ذات الصلة وذلك كله بحد أقصى مبلغ إجمالي قدره 3 مليون دولر أمريكي في الشهر الواحد كما يكون لهم 

منفردين الحق في التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بصرف مرتبات العاملين بالشركة امام البنوك بحد أقصى 

مبلغ إجمالي قدره 12.500.000 جنيه مصري في الشهر الواحد.

3771 - مادونا مراد منير نصيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    180826   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2022 برقم ايداع   6825 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2022  بــ :  

3772 - طه جمعه عبدالجواد بدوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194510   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2022 برقم ايداع   63828 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2022  بــ :  ويمثلها قانونا - التوقيع علي 

الشيكات والسحب من واليداع من حسابات الشركة مكفول لصفة رئيس مجلس ادارة الشركة د مهندس / طه جمعه 

عبدالجواد توقيع اول والسيد / احمد علي مرشدي المدير التنفيذي توقيع ثان مجتمعين .

3773 - ماجدة  عبده  سعيد العزعزى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194510   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2022 برقم ايداع   63828 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2022  بــ :  

3774 - محمد اسماعيل المحص  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194510   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2022 برقم ايداع   63828 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2022  بــ :  

3775 - عزت غريب السيد فليفل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194510   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2022 برقم ايداع   63828 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2022  بــ :  
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3776 - كريم محمد  محمد صلح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194510   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2022 برقم ايداع   63828 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2022  بــ :  

3777 - احمد على  مرشدى على  مدير   المقيد برقم قيد    194510   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-02 

برقم ايداع   63828 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2022  بــ :  - تنفيذى لشركة إي إم لصناعة السيارات

3778 - لبنى عبد الهادى محمد الدسوقى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1656   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-1998 برقم ايداع   86 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  مستقل

3779 - شيرين محمد فتحى بن صلح الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1656   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-1998 برقم ايداع   86 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  غير تنفيذى

3780 - شريف سمير شفيق تاوضروس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1656   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-1998 برقم ايداع   86 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  غير تنفيذى

3781 - منصور محمد هشام قباني  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1656   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-1998 برقم ايداع   86 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  - غير تنفيذى - منح الستاذ/ شريف 

صبري فوزى عازر- عضو مجلس الدارة المنتدب, والستاذ/ شريف سمير شفيق تاوضروس - عضو مجلس 

الدارة الصلحيات التالية :-    1. تمثيل الشركة أمام القضاء أو الغير سواء الجهات الحكومية أو الغير حكومية 

فى جميع المطالبات المقدمة من أو ضد الغير ومتابعة صحة سير تنفيذ العمليات التي تقوم بها الشركة وعدم 

خروجها على القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك, كذلك إنـشاء فروع ومـكـاتب للشركة بداخل جـمهورية 

مـصر العـربيـة و لهما في ذلك التـعامل مع جـمـيع الجهـات الحكومية والغير الحكومية "مجتمعين أو منفردين".  

2. إدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافه الجهات الحكومية والغير حكومية والمؤسسات والشركات والمصالح 

والجهات القضائية "مجتمعين أو منفردين ".  3. التوقيع على كافه العقود بأنواعها والخاصة بالبيع والشراء لكافه 

الصول الثابتة والمنقولت اللزمة لمباشرة نشاط الشركة والتنازل عن الحقوق والديون باسم الشركة والتوقيع 

نيابة عنها أمام الشهر العقاري والمرور واعطاء المخالصات وتوكيل المحامين فى كل أو بعض ما تقدم "مجتمعين 

أو منفردين".  4. التعاملت مع المؤسسات التمويلية المختلفة :  أ- فتح واغلق الحسابات لدي البنوك العاملة 

بمصر او خارجها والتوقيع لدي البنوك التي تتعامل معها الشركة في عمليات السحب واليداع بكافة صورها 

والتوقيع علي الشيكات والكمبيالت وتظهيرها واذون صرف الشيكات واوامر التحويل وكافة المعاملت المصرفية 

المتعلقة بتلك الحسابات ".مجتمعين "    ب- ابرام كافة أنواع عقود القروض والتسهيلت الئتمانية أيا كانت مدتها, 

شامله التسهيلت قصيرة الجل التي تمنح للشركة في صورة اعتماد جاري مدين وابرام عقود فتح العتماد 

المستنديه  وعقود اصدار خطابات الضمان داخل وخارج مصر " مجتمعين "      ت- وكذا ابرام عقود القروض 

متوسطة وطويلة الجل وجميع المستندات المتعلقة بتمويل عقود التأجير التمويلي تحت قوة التسهيلت الممنوحة أي 

كانت مدتها طبقا لطبيعة المستندات المطلوبة من المؤسسات التمويلية المتعامل معها  داخل وخارج مصر" 

مجتمعين "    .  ث- وإجراء الرهون بكافة أنواعها سواء عقارية او تجارية او حيازة وشطب الرهن "مجتمعين "  

ج- التوقيع على عقود التنازل عن الحقوق والديون المستحقة لصالح المؤسسات التمويلية العاملة في مصر أو 

خارجها ضمانا  للتسهيلت الئتمانية أو القروض بكافه أنواعها التي تحصل عليها الشركة "مجتمعين".  ح- إصدار 

والتوقيع على كفالت الغير لصالح البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية "مجتمعين".        5. إنشاء فروع 

ومكاتب تمثيل بداخل جمهورية مصر العربية أو خارجها, ولهما الحق في التعامل مع السفارات والقنصليات "

مجتمعين".  6. تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء كانت أشخاص أو 

أموال, وتعديلها وتقديم الطلبات واستيفاء المستندات اللزمة وإستلمها والتعامل أمام الشهر العقاري والسجل 

التجاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وأية جهة حكومية أخرى بخصوص ذلك " 

مجتمعين".  7. التوقيع على عقود التأسيس وتعديلها "مجتمعين".  8. لهم حق التصالح والتنازل أمام جميع المحاكم 

والنيابات والمحامى العام ولهم حق توكيل المحاميم في ذلك "مجتمعين أو منفردين".  و لهما الحق في تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر طبقا  للختصاصات الممنوحة لكل منهما.  كما تم الموافقة بالجماع على الترخيص 

مقدما  لعضاء مجلس الدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة, على أن يكون الترخيص بالنسبة لكل عقد على 

حدة.    كما وافـق الحضور أيضا  بالجماع على مـنـح الستاذ/ نادر رؤوف كمال غبور عضو مجلس الدارة 

كـافة الصـلحيـات السـابق ذكـرهـا لكل الطراف )سواء مجـتمعين أو منفـردين(, كما له الحق فى إصدار والتوقيع 

على كفالت تضامنية لصالح البنوك العاملة فى مصر أو في الخارج, وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما تقدم
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3782 - شريف صبري فوزي عازر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1656   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-1998 برقم ايداع   86 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  منتدب - تنفيذى

3783 - نادر روؤف كمال غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1656   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-1998 برقم ايداع   86 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  غير تنفيذى

3784 - محمد نجيب محمد ابراهيم عبدالمجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1656   وتم ايداعه بتاريخ    

03-02-1998 برقم ايداع   86 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  مستقل

3785 - نورهان ممدوح السيد الزهيرى  مدير   المقيد برقم قيد    194581   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2022 برقم ايداع   63981 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  استقالة

3786 - امير ميشيل برسوم ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    194581   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-03 

برقم ايداع   63981 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة . 

أصبحت صلحيات التوقيع : يكون للمدير منفردا كافه السلطات المقرره لدارة الشركه والتعامل باسمها وذلك فيما 

عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركه فى هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذيه ويكون المدير مسئول عن 

ادارتها امام مؤسسها . ويكون للسيد/ أمير ميشيل برسوم ميخائيل مدير الشركه والسيده/ مارينا قنديل حنا قنديل 

مديره الشركه )منفردين او مجتمعين( كافه السلطات المقرره لدارة الشركه والتعامل باسمها وتمثيل الشركه امام 

القضاء والغير والحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع وشراء اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والصول المنقوله والسيارات والمنقولت 

وحق كفاله الغير امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والبنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها والحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل والتوقيع على عقود اشتراك الشركه فى تأسيس الشركات الخرى 

والتوقيع على عقود تعديل الشركه امام كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها 

وحق توكيل أو تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

3787 - مارينا قنديل حنا قنديل  مدير   المقيد برقم قيد    194581   وتم ايداعه بتاريخ    03-10-2022 برقم 

ايداع   63981 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  

3788 - عطيات فوزى رسن ميخائيل  مدير   المقيد برقم قيد    194634   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2022 برقم ايداع   64366 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2022  بــ :  

3789 - فادى كرم يوسف سور  مدير   المقيد برقم قيد    194634   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-04 

برقم ايداع   64366 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة-

يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة ولي ثلثة من 

المديرين 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 والمصالرف من 

سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ماذكر

3790 - مدحت اديب جاد السيد جبره  مدير   المقيد برقم قيد    194634   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2022 برقم ايداع   64366 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2022  بــ :  

3791 - فايز عزيز فاكيوس جيد  مدير   المقيد برقم قيد    194634   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-04 

برقم ايداع   64366 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2022  بــ :  

Page 1407 of 1616 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

3792 - كرم يوسف سور  مدير   المقيد برقم قيد    194634   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2022 برقم 

ايداع   64366 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2022  بــ :  

3793 - احمد عز الدين محمود عبد العال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    194714   

وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2022 برقم ايداع   64669 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2022  بــ :  ممثلعن 

شركة مستشفى كيلوباترا ش.م.م -  وافقت الجمعية بالجماع على تحديد صلحيات التوقيعات عن الشركة فيما 

يخص المعاملت البنكية لتصبح كالتالى: فيما يخص المعاملت البنكية: يملك حق التوقيع والصلحيات لدي البنوك 

كل من: يكون للفراد المذكورة أسماؤهم في المجموعات التالية الحق في التوقيع على معاملت الشركة وذلك طبقا 

للحدود المالية المذكورة فيما بعد علي النحو التالي: - المجموعة الولي: الستاذة / سامية بهي الدين البارودي - 

الدكتور/ أحمد عز الدين محمود عبد العال - الستاذ / أحمد جمال الدين أحمد محمد عبد الوهاب - المجموعة 

الثانية: الستاذ / أحمد جلل عبد المقصود دسوقي - الستاذ / محمد عاطف محمد علي حموده - الستاذ / محمد 

عمر الفاروق محمد حسن عبد العال - الستاذ / أكرم محمد نبيل سعيد محمد جامع -  الستاذ / محمد أحمد محمود 

عبد الجواد -  يملك حق التوقيع والصلحيات لدي البنوك كل من: يكون لفراد المجموعة الولي والثانية التوقيع 

باسم الشركة علي آية معاملت بنكية )مصرفية( وفقا للحدود المالية والسلطات التالية:- 1- بالنسبة لي معاملت 

بنكية )مصرفية( أكبر من مليون جنيه مصري يلزم توقيع أي من أفراد المجموعة الولي مع أي من أفراد 

المجموعة الثانية. 2- بالنسبة لي معاملت بنكية )مصرفية( بمبلغ مليون جنيه مصري أو أقل يلزم توقيع فردين 

من أفراد المجموعة الثانية. شروط عامة لحدود التوقيع عن الشركة: 1- فيما يخص أي معاملت أخري من شراء 

وبيع المنقولت والسيارات والتوقيع أمام الشهر العقاري والتوثيق وجميع عقود الشراء والتوقيع علي عقود بيع 

السهم وعقود الرهن بكافة أنواعها وذلك لتحقيق أغراض الشركة حيث يلزم توقيع أي من أفراد المجموعة الولي 

مع أي من أفراد المجموعة الثانية. 2- تسري الحدود المالية الموضحة أعله علي كافة المعاملت البنكية )النقدية 

أو المصرفية( سواء مع البنوك أو غيرها من الشخاص الطبيعية أو العتبارية. 3- يكون لي فرد من افراد 

المجموعة الولى مجتمعا مع اى فرد من افراد المجموعـــة الثانيـة الحق في التوقيع على أي عقد من عقود الرهن 

بكافة انواعها ومنها الرهن التجاري او العقاري او أى عقد من عقود القرض بكافة انواعهم سواء كانت طويلة 

الجل او قصيرة الجل او تسهيلت ائتمانية وذلك بدون حد أقصى والتوقيع على اى ضمانات او اعتمادات او 

مستندات أخرى واتخاذ كافة الجراءات الزمة لتمام ذلك مع أي من البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية أو 

شركات التأجير التمويلي. 4- يجوز لي من أفراد المجموعة الولي التوقيع بدل من أي أفراد المجموعة الثانية. 

5- ل يجوز تجاوز الحدود المالية الموضحة من خلل سداد المبالغ المعنية بموجب شيكين أو أكثر. 6- ل تسري 

حدود المعاملت المالية الموضحة أعله على الرواتب التي تدفع لموظفي الشركة بشكل شهري وكذلك التعاب 

الشهرية للستشاريين والطباء وكذلك التحويل بين حسابات المستشفى فقط في البنوك المختلفة وسداد فواتير 

استهلك الكهرباء والمياه والغاز وسداد كافة أنواع الضرائب وسداد اشتراكات التأمينات الجتماعية ويسري علي 

هذه المعاملت توقيع فردين من أفراد المجموعة الثانية وبدون حد أقصي. 7- ل تسري حدود المعاملت المالية 

الموضحة أعله علي ربط وكسر الودائع واذون الخزانة ويسري علي هذه المعاملت توقيع فردين من أفراد 

المجموعة الثانية وبدون حد أقصي.
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3794 - مينا ماهر ادوارد بنيامين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194763   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2022 برقم ايداع   64944 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  ممثلعن شركه ابدأ لتنميه 

المشروعات ش.م.م -كما وافقت الجمعية التأسيسية بالجماع على تحديد صلحيات التوقيع عن الشركة لتصبح 

على النحو التالي: يحق للسيد/ رئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة أمام القضاء. كما يحق لرئيس مجلس الدارة 

مجتمعا  مع العضو المنتدب التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها مع كافة الجهات والمصالح الرسمية أو 

الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وتوقيع كافة العقود وإجراء كافة المعاملت الثابتة ضمن غرض الشركة, والتوقيع علي عقود البيع وشراء وإيجار 

العقارات والمنقولت والصول الثابتة وغيرها امام مصلحة الشهر العقاري وكافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والتوقيع علي عقود تأسيس الشركات وتعديل نظمها الساسية, وكذلك في التوقيع علي عقود بيع وشراء 

الراضي والسيارات لصالح الشركة والتعامل مع إدارات المرور وأمام مصلحة الضرائب بكافة أنواعها واللجان 

الداخلية ولجان الطعن ومصلحة التسجيل التجاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة 

المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وإبرام عقود الصفقات 

والمشارطات باسم الشركة ولصالحها. كما يحق لهما مجتمعين التعامل أمام جميع البنوك والمصارف والهيئات 

المالية وأي نوع من أنواع المعاملت المالية من سحب وإيداع وصرف والتوقيع على الشيكات, كذلك حق غلق 

وفتح الحسابات البنكية وكذلك التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والرهن والقرض, وكذلك حق التوقيع على 

الفراج عن رأس المال, ولهما الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. - علما بان تمثيل 

الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة منفردا

3795 - صلح الدين عبد الجيد ابراهيم على العربى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194763   وتم 

ايداعه بتاريخ    05-10-2022 برقم ايداع   64944 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  ممثلعن 

شركه  كور للمحركات الكهربيه ش .م.م

3796 - ايهاب نادر جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194763   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2022 برقم ايداع   64944 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  ممثلعن شركه شركه فريش 

اليكتريك للجهزه المنزليه ش.م.م

3797 - رشا سمير شحاتة ساويرس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194763   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2022 برقم ايداع   64944 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  ممثلعن شركه شركه فريش 

اليكتريك للجهزه المنزليه ش.م.م

3798 - حسن حسنى حسن الشجيع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194763   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2022 برقم ايداع   64944 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  ممثلعن شركه ابدأ لتنميه 

المشروعات ش.م.م

3799 - هاني فهمي سعد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194763   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2022 برقم ايداع   64944 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  ممثلعن شركه شركه فريش 

اليكتريك للجهزه المنزليه ش.م.م

3800 - محمد رفعت السيد مرسى احمد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194763   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-10-2022 برقم ايداع   64944 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  ممثلعن شركه 

شركه فريش اليكتريك للجهزه المنزليه ش.م.م

3801 - محمد المحمدى حسن اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    194764   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2022 برقم ايداع   64945 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  

3802 - ماجده راغب ملك جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    194764   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-05 

برقم ايداع   64945 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  

3803 - صبحى اسحق خليل جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    194764   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2022 برقم ايداع   64945 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  
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3804 - تريزه راغب ملك جرجس  مدير   المقيد برقم قيد    194764   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-05 

برقم ايداع   64945 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة - 

يمثل المديرين 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, 

وللمديرين مجتمعين أو 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 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 أغراضها 

وكذلك لهم الحق مجتمعيت او منفردين  التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير مجتمعين او منفردين في كل أو بعض ما ذكر

3805 - احمد محمد عبد اللطيف محمد الورورى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    194794   وتم ايداعه بتاريخ    

09-10-2022 برقم ايداع   65201 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2022  بــ :  

3806 - احمد طارق عبدالرحمن فريد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    194888   وتم ايداعه بتاريخ    

10-10-2022 برقم ايداع   65629 تم التأشير فى تاريخ 10-10-2022  بــ :  تحديد اختصاصات اعضاء 

مجلس الدارة كالتى : يمثل السيد رئيس مجلس الدارة الشركة امام القضاء والغير وللسيد رئيس مجلس الدارة 

ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين تمثيل الشركة والتعامل باسمها وضمن اغراضها  امام جميع 

الجهات الحكومية والغير حكومية وامام جميع الوزارات والهيئات داخل جمهورية مصر العربية  والقطاع العام 

وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وديوان عام المحافظات  وامام الحياء ومجالس المدن وكذلك 

تمثيل الشركة امام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتعامل مع جميع البنوك والمصارف داخل وخارج  

جمهورية مصر العربية من فتح وغلق الحسابات ومن سحب وايداع والتوقيع على الشيكات واصدار شهادات 

وخطابات الضمان والفراج عن راس المال والتحويل من  حسابات الشركة  للغير والقتراض والرهن من البنوك 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها والتوقيع على عقود البيع والشراء واليجار لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت واللت والمعدات وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وابرام المناقصات والمزايدات  وكافة العقود الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

والتعامل مع وزارة الشباب والرياضة فى انهاء الجراءات واصدار التراخيص اللزمة للنشاط  ولهم الحق فى 

تفويض او توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

3807 - ناباوان  نانا جارا  MRS.NOPPAWAN NA NAGARA  مدير فرع   المقيد برقم قيد    

195116   وتم ايداعه بتاريخ    12-10-2022 برقم ايداع   66474 تم التأشير فى تاريخ 12-10-2022  بــ 

  :

3808 - عمرو صابر مرسى عبد اللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    195261   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2022 برقم ايداع   67316 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2022  بــ :  
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3809 - عمرو جمال ابراهيم ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    195261   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2022 برقم ايداع   67316 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2022  بــ :  و يباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة - يمثل المديرين الشركة فى علقتها مع الغير و لهم فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و 

التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديرين 

منفردين أو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة و ضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم 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 البنوك و المصارف و حق الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و 

كذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع للصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و 

الراضى و السيارات و المنقولت باسم الشركة و لصالحها و له الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و 

لهم حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

3810 - كريم حسن صالح ناصر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195360   وتم ايداعه بتاريخ    

17-10-2022 برقم ايداع   67753 تم التأشير فى تاريخ 17-10-2022  بــ :  تحديد صلحيات السيد/ رئيس 

مجلس الدارة على النحو التالى - لرئيس مجلس الدارة حق التمثيل والتوقيع عن الشركة امام التحاد المصرى 

لمقاولى التشييد والبناء و وزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتامينات الجتماعيه و وزارة القوى 

العاملة وادارات المرور والضرائب والجمارك والهيئة العامة على الصادرات والواردات وادارة العلمات التجارية 

والهيئة العامة للتنمية الصناعية وادارة الشركة وتنفيذ سياستها الدارية وتسيير كافة امورها الدارية ومراقبه سير 

العمل وتمثيل الشركة والتوقيع امام جميع الجهات الحكوميه وغير حكوميه والمصالح والشركات والوزارات 

والمحافظات و وحدات الداره المحليه وكافة المرافق وغيرها وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وله الحق فى 

توكيل المحاميين فى تمثيل الشركة امام كافة المحاكم على مختلف درجاتها وانواعها والقيام بكافة الجراءات 

القضائية بالمحاكم ومحاكم مجلس الدوله والتصالح والتنازل فى القضايا وكذلك كافة الجهات الخاصه بالتحكيم ولة 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر -  تحديد صلحيات السيد الستاذ / حسام سلمه جوده 

الشاعر عضو مجلس الدارة على النحو التالى - تفويض السيد الستاذ/حسام سلمه جوده الشاعرعضو مجلس 

الدارة منفردا فى حق القتراض والرهن بكافة أنواعه للشركة ولصالحها أو لصالح البنوك أو شركات التأجير 

التمويلى وله في سبيل ذلك التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وعقود الرهون بكافة أنواعها للعقارات 

والمنقولت وكافة المقومات المادية والمعنوية لصالح البنوك أو شركات التأجير التمويلى وتوكيل البنوك أو 

شركات التأجير التمويلى في كل أو بعض ما ذكر - وله حق التوقيع على عقود الرهن والقتراض من البنوك 

والمؤسسات المالية الداخلية والخارجية وسحب وايداع كافة المبالغ لدى البنوك باسم الشركة والتوقيع على الشيكات 

والتوقيع على السندات الذنية وغيرها من التصرفات المالية والتجارية والتوقيع على عقود البيع والرهن والشراء 

بكافه انواعها من عقارات وسيارات واراضى باسم الشركة امام الشهر العقارى للنفس او الغير وعمل التسهيلت 

المصرفية والتجارية والتوقيع على مستندات المديونية وله كافة السلطات للتوقيع عن الشركة امام الشهر العقارى 

والبورصه المصريه وهيئة الرقابه الماليه وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

3811 - ساميه رجب حسان رجب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    195401   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2022 برقم ايداع   68054 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  

3812 - نبيل عبدالعظيم عبداللطيف حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    195407   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2022 برقم ايداع   68060 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  
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3813 - هشام طلعت مصطفي ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    195467   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-10-2022 برقم ايداع   68226 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  - وافق 

المجلس على تفويض السيد الستاذ / هشام طلعت مصطفى - بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فى 

الموافقة على كافة شروط التمويل الممنوح من بنك مصر والتوقيع على عقد القرض وعقود الضمانات والسندات 

الذنية وكافة المستندات اللزمة والمتعلقة به وتمثيل الشركة أمام الشهر العقارى والتوثيق لصدار التوكيلت  

لصالح بنك مصر )ش.م.م( بتسجيل الراضي المملوكة للشركة لصالحها ورهن الراضي والمباني المملوكة 

للشركة )للنفس والغير( والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ويكون لسيادته الحق فى تفويض الغير 

فى كل أو بعض ما ذكر.   - وافق مجلس إدارة الشركة على صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة على المعاملت 

المالية والبنكية لكل من السادة التية اسماؤهم وذلك على النحو التالى : - أول : توقيعات فئة )أ( : - الستاذ/ جهاد 

محمد مرعى السوافطه . ثانيا : توقيعات فئة )ب( : - الستاذ/ سامح محمد حامد زكى  وذلك فى التوقيع على 

المعاملت المالية والبنكية بحد أقصى 5000000 جنيه )خمسة مليون جنيه مصرى( او ما يعادلها بالعملت 

الجنبية والتوقيع على الشيكات والتحويلت وأوامر الصرف لدى البنوك ويلزم وجود توقيع من المفوضين بالتوقيع 

احدهما دائما من الفئة )أ( والتوقيع الخر مع أحد المفوضين بالتوقيع من الفئة )ب( كما هو موضح أعله.

3814 - ايه ابراهيم محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195474   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2022 برقم ايداع   68285 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  

3815 - دينا عرفه عبدالعزيز سيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195474   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2022 برقم ايداع   68285 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  

3816 - عادل شوقي عثمان مصطفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    195474   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-10-2022 برقم ايداع   68285 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  لرئيس مجلس 

الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة مجتمعين أو منفردين حق السحب واليداع من البنوك وصرف الشيكات 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وإغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن 

لدي البنوك وإبرام كافة التعاقدات والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين وعزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة 

السندات الذنية التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

ولهما مجتمعين أو منفردين حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والتوقيع 

علي ذلك أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال وبالخص الهيئة العامة للستثمار والشهر العقاري وهيئة سوق المال والضرائب والغرفة التجارية 

والرقابة علي الصادرات والواردات والجمارك وإدارات المرور المختلفة والهيئة القومية للتأمين الجتماعي كما 

لهما الحق مجتمعين أو منفردين بيع للنفس أو للغير جميع المواد والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي 

والسيارات والمعدات بأنواعها والتوقيع نيابة عن الشركة علي هذه العقود أمام الشهر العقاري كما لهما الحق 

مجتمعين أو منفردين في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر. ولرئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب منفردا تمثيل الشركة أمام القضاء وله الحق في الصلح والبراء والنكار

3817 - رامى زهران محمد رضوان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195474   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-10-2022 برقم ايداع   68285 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  

3818 - محمد جمال الدين عبد المنعم ابو العل  مدير   المقيد برقم قيد    195520   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2022 برقم ايداع   68584 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2022  بــ :  

3819 - محمد محمد حسن ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    195520   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-19 

برقم ايداع   68584 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2022  بــ :  
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3820 - احمد حمدى عبد الغنى احمد  مدير   المقيد برقم قيد    195520   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2022 برقم ايداع   68584 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2022  بــ :  - و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة . يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما هدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او لئحته التنفيذية  

للجمعية العامة . وللسيد / محمد جمال الدين عبدالمنعم أبو العل منفردا الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

أشكالهم و كذلك التعامل أمام جميع البنوك والمصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق حسابات والفراج عن 

رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل . وللسيد / محمد محمد حسن إبراهيم 

27707150104651 حق التوقيع على الشيكات والعقود فيما ل يتجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه مصري .

3821 - اسلم مجدى  محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    195520   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-19 

برقم ايداع   68584 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2022  بــ :  

3945 - محمد احمد رمزى محمد سالم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    126852   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2018 برقم ايداع   45644 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  

3946 - ايمن محمد على بدر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    126852   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2018 برقم ايداع   45644 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك / محمد احمد رمزى محمد سالم  والشريك / ايمن محمد على بدر  

مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق في التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات وكذلك لهم الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وجميع الشركاء 

المتضامنين لهم مجتمعين  الحق في القتراض والرهن من البنوك والمصارف والتوقيع على عقود البيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم حق التعاقد والبيع للنفس او للغير ولهم حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر .

3947 - خروج شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    126852   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2018 برقم ايداع   45644 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  خروج

 - 3948

عزة عثمان عبد الرؤف القاضي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    129517   وتم ايداعه بتاريخ    

30-12-2018 برقم ايداع   56143 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  وأستلم كافة حقوقة
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3822 - احمد محمد فتحى عبدالفتاح مرسى الحفناوى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195571   وتم 

ايداعه بتاريخ    19-10-2022 برقم ايداع   68808 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2022  بــ :  الموافقة على 

أن تصبح سلطات التوقيع عن الشركة لي اثنين من السادة التالي أسمائهم مجتمعين او منفردين 1.الستاذ/ احمد 

محمد فتحي عبد الفتاح مرسى – رئيس مجلس الدارة 2.الستاذ/ على أشرف حسن مختار - عضو منتدب3.

الستاذ / رول شريف احمد عبد المتعال شلبايه - عضو مجلس إدارة.  تصبح سلطات التوقيع عن الشركة لي 

اثنين من السادة المذكورة أسمائهم مجتمعين  او منفردين أمام البنوك والغير وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات 

الرسمية والحكومية والغير حكومية والبنوك وكذلك له / لهم كافة الختصاصات في سبيل التعامل باسم الشركة 

وإبرام كافة المعاملت البنكية والمصرفية والشركات الوراق المالية وغيرها من المعاملت والتوقيع على كافة 

العقود أمام البنوك والغير و الحصول على القروض والتسهيلت الئتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللزمة 

لذلك وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حق في التوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي 

تكون طرفا  فيها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري وله/ 

لهم الحق في ابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد ولجل من البنوك 

والمؤسسات المالية المصرية ولجنبية سواء بالجنية المصري والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات باسم الشركة 

بالبنوك ولهما حق السحب واليداع  تعيين المديرين ووكلء مفوضين وان يخول/ يخولوا هؤلء المديرين أو 

الوكلء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين  او منفردين – لرئيس مجلس الدارة فقط حق تمثيل الشركة 

أمام القضاة.

3823 - محمد حسن سيد محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195598   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2022 برقم ايداع   68953 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  -   تحديد اختصاصات رئيس 

مجلس الدارة - تمت الموافقة بالجماع من جانب الحضور على تحديد اختصاصات رئيس مجلس الدارة لتصبح 

انه 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 وللسيد  / محمد حسن سيد محمد.) رئيس مجلس الدارة ( والسيد / اسلم 

محمد عابدين علي . )  العضو المنتدب(  والسيدة / سهير محمد عابدين علي. ) عضو مجلس اداره ( منفردين 

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و 

قطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب و ايداع 

والتوقيع على الشيكات و فتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها و ضمن اغراضها و كذلك لهم حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع وباسم ولصالح الشركة ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم و اجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود و المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر. وكذلك لهم منفردين حق الفراج عن رأس مال الشركة المودع 

بالبنك.

3824 - سهير  محمد عابدين علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195598   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2022 برقم ايداع   68953 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  
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3825 - كريستيان روبيرتس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195629   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2022 برقم ايداع   68997 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  -وافقت الجمعية التأسيسية 

بالجماع على تحديد صلحيات وسلطات التوقيع عن الشركة لتكون على النحو التالي:  لرئيس مجلس الدارة, 

الحق فيما يلي:   )أ ( تمثيل الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عذا ما احتفظ به صراحة في النظام الساسي للشركة أو القانون كما يحق له التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها والتوقيع عن الشركة أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك على سبيل المثال 

ل الحصر الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة, والهيئة العامة للرقابة المالية, وشركة مصر للمقاصة واليداع 

والقيد المركزي وأمناء الحفظ والبورصة المصرية وأمام جميع شركات المرافق )الكهرباء, الغاز, المياه والصرف 

الصحي, التليفون, الشركة المصرية للتصالت, شركات الهاتف المحمول, وشركات نقل البيانات )النترنت((, 

وأمام مكاتب السجل التجاري, والعلمات التجارية والنماذج الصناعية, والغرف التجارية, والشهر العقاري, 

والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية, والضرائب ومأمورياتها.  )ب ( تمثيل الشركة أمام القضاء.  )ت ( التوقيع 

على عقود الشراء وعقود البيع واليجار وابرام كافة العقود المتعلقة بأصول الشركة الثابتة أو المنقولة في حدود 

مبلغ 2.500.000 )مليونان وخمسمائة ألف( جنيه مصري أما ما زاد عن هذا المبلغ فيجب أن يكون التوقيع 

مجتمعا  مع أيا  من السادة/ شركة الهلي للتنمية العقارية – صبور ممثلة في عضو أو الشركة المصرية 

للمشروعات الترفيهية والسياحية ويمثلها عضو.     )ث ( التوقيع عل اي عقود اخرى متعلقة بنشاط الشركة وذلك 

بدون حد, فيما عدا ابرام العقود مع الطراف المرتبطة حيث يشترط على القبول من قبل الجمعية العامة للشركة.  

)ج ( التوقيع على عقود القروض والتسهيلت البنكية وعقود الرهن والضمان في حدود 500.000 )خمسمائة ألف( 

جنيه مصري ويجب الحصول على موافقة مجلس الدارة فيما يتعدى هذا المبلغ.  )ح ( وله الحق في تمثيل الشركة 

في التعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بما في ذلك فتح وغلق الحسابات باسم الشركة وإصدار 

كشوف حسابات من البنوك؛ إصدار دفاتر الشيكات. ولمجلس الدارة ان يحدد بموجب قرارات تصدر عنه لتسمية 

من له الحق في التوقيع على المعاملت البنكية.  )خ ( الحق في التوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركة 

المودع بالبنك.  )د ( عزل وتعيين موظفي ومستشاري ومديري الشركة ووكلء مفوضين وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ومكافأتهم وأتعابهم والمزايا الممنوحة لهم وأن يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.  )

ذ ( له الحق في تأسيس الشركات نيابة  عن الشركة.  )ر ( وله تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3826 - ناصر برهوم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195629   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-20 

برقم ايداع   68997 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  

3827 - جيمس اوكونور  JAMES O’CONNOR  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195629   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-10-2022 برقم ايداع   68997 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  

3828 - شركة / الشركة المصرية

للمشروعات الترفيهية والسياحية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195629   وتم ايداعه بتاريخ    

20-10-2022 برقم ايداع   68997 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  ويمثلها عضو

3829 - شركة / شركة الهلي للتنمية

العقارية - صبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195629   وتم ايداعه بتاريخ    20-10-2022 برقم 

ايداع   68997 تم التأشير فى تاريخ 20-10-2022  بــ :  ويمثلها عضو

4076 - هانى اسماعيل عطيه انور راجح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    103748   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2017 برقم ايداع   10848 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  تخارج
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4077 - محمود محمد عز الحسينى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    146720   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2020 برقم ايداع   6454 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك   المتضامن محمود محمدعز الحسينى وله منفردا الحق  فى التعامل باسم 

الشركة وضمن أغراضها 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 حسابات  و 

التوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و خطابات الضمان وفتح وغلق العتمادات المستندية  وكافة صور 

التعامل مع  جميع البنوك والمصارف   وله حق التوقيع على عقود الشراء وعقود القتراض وله حق التوقيع على 

عقود البيع و التنازل و الرهن بكافة انواعه  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و 

المنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولصالحها مع النفس او الغير  وله حق التعاقد مع النفس او 

الغير وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم   وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله  حق توكيل او تفويض  الغير  في كل اوبعض ما ذكر. فيما عدا 

الشركاء الموصيين حال دخولهم الشركة

4078 - زاهر محمد المتولى المتولى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    146720   وتم ايداعه بتاريخ    

11-02-2020 برقم ايداع   6454 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

4079 - احمد  جاد  عبد الرسول  جاد  مدير   المقيد برقم قيد    149330   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2020 برقم ايداع   15600 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

4080 - محمود يسن حسن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    149330   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-20 

برقم ايداع   15600 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

4081 - محمد  مصطفى محمد هيكل  مدير   المقيد برقم قيد    149330   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2020 برقم ايداع   15600 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  
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3830 - كريستيان روبيرتس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195894   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2022 برقم ايداع   70126 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ :  المصادقة على اختيار اعضاء 

مجلس الدارة الول للشركة وتحديد صفاتهم - وافقت الجمعية التأسيسية بالجماع على تحديد صلحيات وسلطات 

التوقيع عن الشركة لتكون على النحو التالي : لرئيس مجلس الدارة, الحق فيما يلي : )أ ( تمثيل الشركة في علقتها 

مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عذا ما احتفظ به صراحة في 

النظام الساسي للشركة أو القانون كما يحق له التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع عن الشركة أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة, والهيئة العامة للرقابة المالية, وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وأمناء الحفظ والبورصة 

المصرية وأمام جميع شركات المرافق )الكهرباء, الغاز, المياه والصرف الصحي, التليفون, الشركة المصرية 

للتصالت, شركات الهاتف المحمول, وشركات نقل البيانات )النترنت((, وأمام مكاتب السجل التجاري, 

والعلمات التجارية والنماذج الصناعية, والغرف التجارية, والشهر العقاري, والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية, 

والضرائب ومأمورياتها.  )ب ( تمثيل الشركة أمام القضاء . )ت ( التوقيع على عقود الشراء وعقود البيع واليجار 

وابرام كافة العقود المتعلقة بأصول الشركة الثابتة أو المنقولة في حدود مبلغ 2500000 )مليونان وخمسمائة ألف( 

جنيه مصري أما ما زاد عن هذا المبلغ فيجب أن يكون التوقيع مجتمعا  مع أيا  من السادة/ شركة الهلي للتنمية 

العقارية – صبور ممثلة في عضو أو الشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية ويمثلها عضو. )ث ( 

التوقيع عل اي عقود اخرى متعلقة بنشاط الشركة وذلك بدون حد, فيما عدا ابرام العقود مع الطراف المرتبطة 

حيث يشترط على القبول من قبل الجمعية العامة للشركة. )ج ( التوقيع على عقود القروض والتسهيلت البنكية 

وعقود الرهن والضمان في حدود 500.000 )خمسمائة ألف( جنيه مصري ويجب الحصول على موافقة مجلس 

الدارة فيما يتعدى هذا المبلغ. )ح ( وله الحق في تمثيل الشركة في التعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات 

المالية بما في ذلك فتح وغلق الحسابات باسم الشركة وإصدار كشوف حسابات من البنوك؛ إصدار دفاتر الشيكات. 

ولمجلس الدارة ان يحدد بموجب قرارات تصدر عنه لتسمية من له الحق في التوقيع على المعاملت البنكية. )خ ( 

الحق في التوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك. )د ( عزل وتعيين موظفي ومستشاري 

ومديري الشركة ووكلء مفوضين وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وأتعابهم والمزايا الممنوحة لهم وأن 

يخولهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين. )ذ ( له الحق في تأسيس الشركات نيابة  عن الشركة . )ر ( 

وله تفويض وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3831 - اوروس تروجا نوفيتش  UROS TROJANOVIC  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

195894   وتم ايداعه بتاريخ    25-10-2022 برقم ايداع   70126 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ 

  :

3832 - جيمس اوكونور  JAMES O’CONNOR  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195894   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-10-2022 برقم ايداع   70126 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ :  

3833 - شركة / شركة الهلي للتنمية

العقارية - صبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195894   وتم ايداعه بتاريخ    25-10-2022 برقم 

ايداع   70126 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ :  ويمثلها عضو

3834 - شركة / الشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

195894   وتم ايداعه بتاريخ    25-10-2022 برقم ايداع   70126 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ 

:  ويمثلها عضو
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3835 - كريستيان روبيرتس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195895   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2022 برقم ايداع   70127 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ :  عدم تقاضي أعضاء مجلس 

الدارة أي أجر بخلف سداد نفقات السفر المعقولة وغيرها من المصاريف التي تم تكبدها بشكل معقول في أداء 

واجباتهم كأعضاء مجلس الدارة - وافقت الجمعية التأسيسية بالجماع على تحديد صلحيات وسلطات التوقيع عن 

الشركة لتكون على النحو التالي : لرئيس مجلس الدارة الحق فيما يلي : )أ ( -تمثيل الشركة في علقتها مع الغير 

وله في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عذا ما احتفظ به صراحة في النظام 

الساسي للشركة أو القانون كما يحق له التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها والتوقيع عن الشركة أمام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة, والهيئة العامة للرقابة المالية, وشركة مصر للمقاصة واليداع والقيد المركزي وأمناء الحفظ والبورصة 

المصرية وأمام جميع شركات المرافق )الكهرباء, الغاز, المياه والصرف الصحي, التليفون, الشركة المصرية 

للتصالت, شركات الهاتف المحمول, وشركات نقل البيانات )النترنت(( وأمام مكاتب السجل التجاري والعلمات 

التجارية والنماذج الصناعية والغرف التجارية والشهر العقاري والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والضرائب 

ومأمورياتها )ب( - تمثيل الشركة أمام القضاء )ت ( -التوقيع على عقود الشراء وعقود البيع واليجار وابرام كافة 

العقود المتعلقة بأصول الشركة الثابتة أو المنقولة في حدود مبلغ 2500000 )مليونان وخمسمائة ألف( جنيه 

مصري أما ما زاد عن هذا المبلغ فيجب أن يكون التوقيع مجتمعا  مع أيا  من السادة/ شركة الهلي للتنمية العقارية 

– صبور ممثلة في عضو أو الشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية ويمثلها عضو )ث ( - التوقيع عل 

اي عقود اخرى متعلقة بنشاط الشركة وذلك بدون حد, فيما عدا ابرام العقود مع الطراف المرتبطة حيث يشترط 

على القبول من قبل الجمعية العامة للشركة )ج ( - التوقيع على عقود القروض والتسهيلت البنكية وعقود الرهن 

والضمان في حدود 500000 )خمسمائة ألف( جنيه مصري ويجب الحصول على موافقة مجلس الدارة فيما 

يتعدى هذا المبلغ )ح( - وله الحق في تمثيل الشركة في التعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بما في 

ذلك فتح وغلق الحسابات باسم الشركة وإصدار كشوف حسابات من البنوك , إصدار دفاتر الشيكات ولمجلس 

الدارة ان يحدد بموجب قرارات تصدر عنه لتسمية من له الحق في التوقيع على المعاملت البنكية )خ ( - الحق في 

التوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركة المودع بالبنك )د ( - عزل وتعيين موظفي ومستشاري ومديري 

الشركة ووكلء مفوضين وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وأتعابهم والمزايا الممنوحة لهم وأن يخولهم حق 

التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين )ذ ( - له الحق في تأسيس الشركات نيابة  عن الشركة )ر( - وله تفويض 

وتوكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

3836 - جيمس اوكونور  JAMES O’CONNOR  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195895   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-10-2022 برقم ايداع   70127 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ :  

3837 - محمد السيد جعفر السيد محمد ال شرف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195895   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-10-2022 برقم ايداع   70127 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ :  

3838 - شركة / الشركة المصرية 

للمشروعات الترفيهية والسياحية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195895   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2022 برقم ايداع   70127 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ :  ويمثلها عضو

3839 - شركة / شركة الهلي للتنمية العقارية - صبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    195895   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-10-2022 برقم ايداع   70127 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2022  بــ :  ويمثلها عضو

3840 - عبد العزيز سمير عبد العزيز كحكه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    195997   وتم ايداعه بتاريخ    

26-10-2022 برقم ايداع   70753 تم التأشير فى تاريخ 26-10-2022  بــ :  

3841 - خالد هاشم عطيه اسماعيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158949   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48584 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  

Page 1418 of 1616 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

3842 - وهيب عبد الملك ناروز عبد الملك  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196087   وتم ايداعه 

بتاريخ    27-10-2022 برقم ايداع   71108 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2022  بــ :  يكون لكل من 

الستاذ/ وهيب عبد الملك ناروز رئيس مجلس الدارة والستاذ/ باسم وهيب عبد الملك ناروز العضو المنتدب 

مجتمعين او منفردين   الحق في التعامل باسم الشركة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالداخل أو بالخارج 

كما لهم الحق في فتح الحسابات البنكية وإغلقها والسحب واليداع والتوقيع على أية مسحوبات أو تعامل على 

الحسابات البنكية وتحرير التعهدات والعقود بما في ذلك والتوقيع على الطلبات الخاصة بالقتراض والتسهيلت 

الخرى بما في ذلك طلبات الضمان وتسهيلت التصدير والتوقيع وابرام عقود القروض والئتمان وفتح 

العتمادات المستندية وخطابات الضمان وكافه التسهيلت المصرفية والرهن كما لهم الحق في تمثيل الشركه امام 

القضاء والغير كما ان لهم الحق في تفويض الغير أو توكيله في كل أو بعض ما ذكر

3843 - صلح محمد فاروق محمد يوسف خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    196125   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71348 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  استقالة

3844 - اسماعيل محمد طرفاوى محمد  مدير   المقيد برقم قيد    196125   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71348 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  

3845 - مديحة عبد الغنى على عبد النبى  مدير   المقيد برقم قيد    196125   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71348 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  

3846 - احمد عبدالمحسن عبدالمعبود محمد  مدير   المقيد برقم قيد    196125   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71348 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  - و يباشر المديران وظائفهم 

لمدة غير محددة

3847 - محمد سمير محمود إبراهيم الهو  مدير   المقيد برقم قيد    196163   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71459 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها 

مع الغير وله منفردا أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - وله منفردا 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 الحسابات والقتراض والرهن واصدار والتوقيع على 

الشيكات وعمل التسهيلت البنكية  واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت للنفس والغير وله حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله الحق في 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وله حق 

توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3848 - محمد يوسف محمد يوسف الدكر  مدير   المقيد برقم قيد    196171   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71476 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  - يمثل المديرون الشركة في 

علقتها 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 مجتمعين او 

منفردين 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 وضمن  اغراضها ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وللسيد / وسيم كرم عبدالفتاح احمد  عبدالباري والسيد / محمد يوسف محمد 

يوسف الدكر مجتمعين حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي  تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر وللسيد / وسيم  كرم عبدالفتاح احمد عبدالباري 

والسيدة / مها حامد عبدالمعطي رمضان شبايك مجتمعين في حق القتراض  والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات وكذلك التعامل مع جميع البنوك  والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات  الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف باسم الشركة ولصالحها ولهما حق  توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر 

 .

Page 1419 of 1616 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

3849 - ابراهيم محمد احمد محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196207   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71634 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  

3850 - اكرام محمد احمد محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196207   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71634 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  

3851 - احمد محمد احمد محمد ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196207   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71634 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  - الموافقة على إعتماد تشكيل 

مجلس الدارة وتحديد صفاتهم وإختصاصاتهم . الموافقة على منح حق التوقيع ليكون للسيد / أحمد محمد أحمد 

محمد إبراهيم رئيس مجلس الدارة منفردا وفى حالة غيابه يكون التوقيع لى عضوين من مجلس الدارة مجتمعين 

فى التوقيع عن كافة أعمال الشركة وإدارتها وكذا الحق فى شراء الصول الثابته وكذا التوقيع نيابة عن الشركة 

امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم 

والتوقيع امام كافة البنوك على فتح الحسابات والتوقيع على الشيكات وجميع المستندات المتعلقة بتلك الحسابات 

وكذلك التوقيع على العقود التجارية والصناعية والتوكيلت التجارية وفى تعيين وعزل العاملين وتحديد المرتبات 

والجور والمكافآت وإبرام جميع العقود والصفقات بالنقد والجل ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقول والصول الثابتة وتمثيل الشركة امام كافة الجهات المانحة الحكومية وغير الحكومية وكذلك الحق فى 

توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

3852 - داليا محمد احمد محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196207   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71634 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  

3853 - ماجد  رشاد  احمد  عبادى  مدير   المقيد برقم قيد    196212   وتم ايداعه بتاريخ    2022-10-30 

برقم ايداع   71654 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  استقالة

3854 - حازم  فكرى  عبد العزيز احمد  مدير   المقيد برقم قيد    196212   وتم ايداعه بتاريخ    

30-10-2022 برقم ايداع   71654 تم التأشير فى تاريخ 30-10-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما 

عدا ما اتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - للمديرين مجتمعين او منفردين 

الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وحق التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع 

على الشيكات ولهما الحق فى فتح حسابات وحق الفراج عن رأس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وتعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهما حق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى بعض او كل ما ذكر ولهما مجتعين فقط  حق 

القتراض والرهن والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية كل ذلك بأسم 

الشركة ولصالحها

3855 - احمد عبد العال السيد عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    196376   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2022 برقم ايداع   72402 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها 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 مجتمعين او 

منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم و اجورهم وكل ذالك باسم الشركة و لصالحها ولهم حق القبض و دفع المبالغ وتوقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل ولهم حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات .   ولى أثنين من المديرين مجتمعين فقط حق 

القتراض و الرهن و التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكتها العقارية و الراضى 

و السيارات و التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع 

البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها ولهم حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر .
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3856 - خلف ا محمود شاكر سليم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196431   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2022 برقم ايداع   72538 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2022  بــ :  يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس 

الداره الحق فى ان يعين عده مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه مجتمعين او 

منفردين يكون حق الداره والتوقيع للسيد/ خلف ا محمود شاكر سليم رئيس مجلس الداره والسيد/ احمد 

عبدالظاهر عبدالراضى احمد العضو المنتدب على ان يكون حق الداره لهم )مجتمعين او منفردين( فى التعامل 

باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان ولهم الحق فى تعين وعزل مستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم 

ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم مجتمعين فقط  حق القرض والرهن 

والتوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول وممتلكاتها العقاريه والرضى والسيارات والمنقولت . ولهم 

مجتمعين او منفردين حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3857 - محمد صبرى ابو الوفا محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    196445   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2022 برقم ايداع   72621 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2022  بــ :  

3858 - مصطفى محمد عبدالحافظ  مدير فرع   المقيد برقم قيد    196466   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2022 برقم ايداع   72798 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2022  بــ :  

3859 - محمد سعيد محمد القاضى  مدير   المقيد برقم قيد    196466   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-03 

برقم ايداع   72798 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدده - 

يمثل المديرون )حسن حافظ ابراهيم عيسى , محمد سعيد محمد القاضى( الشركة فى علقتها مع الغير و لهم 

مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به  صراحة 

عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامة و للمديرون مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم 

الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و غلق حسابات و 

الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض 

والرهن واستصدار شهادات وخطابات الضمان  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها و كذلك لهم حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى و السيارات و المنقولت و كل ذلك 

باسم الشركة و ضمن غرضها ولهم الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و ولهم حق التوقيع على عقود 

تاسيس الشركات و لهم حق  توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3860 - حسن حافظ ابراهيم عيسي  مدير   المقيد برقم قيد    196466   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-03 

برقم ايداع   72798 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2022  بــ :  
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3861 - اسلم هانى احمد عبده  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    196747   وتم ايداعه 

بتاريخ    08-11-2022 برقم ايداع   73950 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2022  بــ :  اضافة اختصاصات 

الى رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب السيد / اسلم هانى احمد عبده. يملك حق الدارة و التوقيع  السيد / 

اسلم هانى احمد عبده  رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب و ذلك في التعامل بإسم الشركة و ضمن أغراضها 

أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و القطاع الخاص بكافة أشكالم 

و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و 

إستصدار خطابات و شهدات الضمان و حق القتراض و الرهن و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و كل ذلك بإسم الشركة و ضمن أغراضها و كذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة و 

ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و البيع للغير و كل ذلك بأسم الشركة و لصالحها و لهم 

الحق في تعيين و عزل مستخدمين وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له الحق في دفع و قبض المبلغ و 

توقيع و تحويل و بيع و سداد كافة السندات الذنية و التجارية  و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و كذلك التعامل مع المصالح الحكومة و مصلحة الشهرر العقاري و 

مكاتبها و مأمورايتها و تقديم الطلبات و التوقيع عليها و على اللتماسات و المذكرات و تسلم الوراق و المستندات 

و العقود العرفية و الرسمية و مصلحة الضرائب و مأمورياتها و لجان الطعن و التصالح و تقديم المذكرات و تسلم 

صور التقريرات و التقديرات و المناقشة فيها و قبول ما يرى قبوله و رفض ما نرى رفضه و كذلك في التعامل 

مع الشهر العقاري و السجل التجاري و الغرفة التجارية و مصلحة الضرائب العامة و الضرائب على المبيعات و 

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات  و إستخراج التراخيص و السجلت المختلفة و تسجيل العلمات 

التجارية و براءات الختراع و ما يتلزمه ذلك من الحضور أمام الجهات الدارية و المصالح الحكومية و 

الوزارات المختلفة  و له  الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر و تمثيل الشركة أمام القضاء 

لرئيس مجلس الدارة فقط  .

3862 - توفيق حداد توفيق  عبدالمجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196798   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74414 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2022  بــ :  

3863 - محمود حداد توفيق  عبدالمجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196798   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74414 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2022  بــ :  

3864 - حداد توفيق حداد توفيق  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    196798   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74414 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2022  بــ :  

3865 - محمود توفيق حداد توفيق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196798   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74414 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2022  بــ :  - يمثل السيد / محمود توفيق 

حداد توفيق رئيس مجلس الدارة والسيد / حداد توفيق حداد توفيق عضو منتدب مجتمعان او منفردان الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما مجتمعان او منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة و للمديران مجتمعان او 

منفردان حق التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والتسهيلت 

البنكية 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 و شهادات الضمان وكافة 

صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهما 

الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتالكتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تمثيل الشركة امام الشهر العقاري و تعين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات المنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق التوقيع على عقود تاسيس الشركات بكافة اشكالها القانونية والتوقيع نيابة عنها على عقود 

التاسيس في مصر أو خارجها باسم الشركة ولصالحها والحق في التوقيع على عقود دخول الشركة كشريك 

بشركات اخرى داخل مصر أو خارجها ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في التوقيع على عقود التاسيس وكافة 

الجراءات ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

3866 - محمد محمود حداد توفيق عبدالحميد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196798   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-11-2022 برقم ايداع   74414 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2022  بــ :  
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3867 - ايهاب  سليمان على احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196798   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74414 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2022  بــ :  

3868 - سامى عاطف سور كامل ميخائيل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    196802   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74420 تم التأشير فى تاريخ 09-11-2022  بــ :  للفروع

3869 - حسام على  حسين شبكشى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33217   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-1998 برقم ايداع   2083 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  ممثل عن شركة تريجركريك 

مانجمنت وشركه ايجل المحدودة - بدل من الستاذ / حسن على  حسين شبكشى

Page 1423 of 1616 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

3870 - عمر اشرف فتحى بيبرس  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33217   وتم ايداعه بتاريخ    

OC IHC 1 ( 05-07-1998 برقم ايداع   2083 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  ممثل عن شركة

B.V (  - موافقة المجلس بالجماع على تعديل الصلحيات الدارية والمالية للشركة لتصبح كالتالى : أول : 

الصلحيات الدارية بعد التعديل : تفويض كل من:  الستاذ/ عمر أشرف فتحى بيبرس – بصفته – رئيس مجلس 

الدارة والمهندس/ عمرو أسامة عبد الحميد البطريق– بصفته – الرئيس التنفيذى )مجتمعين( في شراء و بيع و 

نقل ملكية الصول الثابتة والمنقولة المملوكة للشركة و يشمل ذلك اتخاذ كافة الجراءات اللزمة نحو تسجيل و 

نقل ملكية أراضي الشركة الكائنة بالمنطقة القتصادية والصناعية بشمال غرب خليج السويس – التابعة للهيئة 

العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس بمحافظة السويس سواء  لصالح الشركة أو البيع للغير من عملء الشركة و 

لهما الحق )مجتمعين( في التوقيع على عقود البيع النهائية نيابة  عن الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

ومكاتبها المختلفة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية العامة والخاصة ومحافظة السويس والهيئة العامة 

للمنطقة القتصادية لقناة السويس وذلك في كل ما يتعلق بإجراءات نقل ملكية الرض لصالح الشركة أو البيع ونقل 

الملكية للغير لعملء الشركة و لهما الحق مجتمعين في صلحية القتراض من البنوك والرهن للبنوك . كما هي 

الصلحيات دون تعديل, ولهما الحق )مجتمعين( في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذشكر. تفويض 

السيد رئيس مجلس الدارة فى تمثيل الشركة أمام القضاء ويحق له نيابة عن الشركة التصالح والبراء والقرار 

والنكار فى جميع القضايا المقامة من أو ضد الشركة, وله الحق فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض ما 

ذكر, ويشمل ذلك الحق في إلغاء التوكيلت الصادرة من الممثل القانوني للشركة لصالح الغير. تفويض كل  من: 

المهندس / عمرو أسامة عبد الحميد البطريق– بصفته – الرئيس التنفيذى والمهندس/ خالد عبيد حسين أحمد – 

بصفته - مدير إدارة العمليات )منفردين( في التعامل نيابة عن الشركة والتوقيع والمثول أمام الشركة المصرية 

للتصالت وكافة شركات التصالت الخرى ومع شركة الكهرباء وشركة المياه وهيئة المجتمعات العمرانية 

الجديدة وكافة أجهزتها والهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس, وكذلك في التعامل مع شركة القناة لتوزيع 

الكهرباء, الشركة القابضة لمياه الشرب, الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المنطقة القتصادية للمرافق, 

والتوقيع على كافة عقود التوريدات, المقاولت العامة, عقود ايجار المدينة السكنية وأوامر السناد الخاصة بما 

سبق واعتماد كافة العهد. ولهما الحق )منفردين( فى تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. تفويض كل  من: 

الستاذ/ عمر أشرف فتحى بيبرس – بصفته – رئيس مجلس الدارة والمهندس/ عمرو أسامة عبد الحميد 

البطريق– بصفته – الرئيس التنفيذى والستاذ/ رامي صبحي حبيب يعقوب – بصفته - مدير إدارة الموارد 

البشرية )منفردين( في التعامل والتوقيع نيابة عن الشركة على عقود العمل والتأمينات الجتماعية وكل ما يتعلق 

بإدارة الموارد البشرية للشركة. ولهما الحق )منفردين( فى تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. تفويض كل  

من: المهندس/ عمرو أسامة عبد الحميد البطريق– بصفته – الرئيس التنفيذى والسيد مدير إدارة الموارد التجارية 

وتطوير العمل )منفردين( في التعامل نيابة عن الشركة في التوقيع على عقود التسويق والدعاية والعلنات, 

وأوامر السناد الخاصة بما سبق واعتماد كافة العهد. ولهما الحق )منفردين( فى تفويض الغير فى كل أو بعض ما 

ذكر.  إلغاء كافة الصلحيات الدارية والمالية للسيد/ هاني عدلي منصور. وكذلك إلغاء كافة الصلحيات المالية 

لكل  من السيد/ أسامة أنور بشاى ميخائيل والسيد/ أحمد على رمزي أحمد بدر الدين.  ثانيا : الصلحيات المالية بعد 

التعديل:  اول : توقيع أي إثنين )مجتمعين( من السادة التي أسمائهم وبدون حد اقصى وهم:-  الستاذ/ عمر أشرف 

فتحي بيبرس – بصفته – رئيس مجلس الدارة.  المهندس/ عمرو أسامة عبد الحميد البطريق– بصفته – الرئيس 

التنفيذى   الستاذة/ ريهام محمد رضا حامد محمد البلتاجي  ثانيا : توقيع أي من السادة التي أسمائهم مجتمع مع 

كل  من الستاذ/ عمر أشرف فتحي بيبرس – بصفته – رئيس مجلس الدارة, أو المهندس/ عمرو أسامة عبد 

الحميد البطريق – بصفته - الرئيس التنفيذي وبحد أقصى 5.000.000 جنيه مصري )فقط خمسة مليون جنيه 

مصري ل غير( أو ما يعادلها من عملت أخرى وهم: -  الستاذ / أحمد محمد ابراهيم زويل – بصفته – نائب 

المدير المالى.  الستاذ / رشدى عبد المسيح صادق – بصفته – نائب المدير المالى.  ثالثا : توقيع أي من السادة 

التي أسمائهم مجتمع مع كل  من الستاذ/ عمر أشرف فتحي بيبرس – بصفته – رئيس مجلس الدارة, أو 

المهندس/ عمرو أسامة عبد الحميد البطريق – بصفته - الرئيس التنفيذي وبحد أقصى 50.000.000 جنيه 

مصري )فقط خمسون مليون جنيه مصري ل غير( وذلك للجهات الحكومية فقط أو ما يعادلها من عملت أخرى 

وهم:-   الستاذ / أحمد محمد ابراهيم زويل – بصفته – نائب المدير المالى.  الستاذ / رشدى عبد المسيح صادق 

– بصفته – نائب المدير المالى.  رابعا : توقيع أي من السادة أدناه مجتمع مع كل  من المهندس/ عمرو أسامة عبد 

الحميد البطريق - بصفته - الرئيس التنفيذي, أو الستاذ / أحمد محمد ابراهيم زويل – بصفته – نائب المدير 
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المالى, أو الستاذ / رشدى عبد المسيح صادق – بصفته – نائب المدير المالى. وبحد أقصى 250,000 جنيه 

مصري )فقط مئتان وخمسون ألف جنيه مصري ل غير( وهم:-  المهندس/ خالد عبيد حسين أحمد – بصفته – 

مدير إدارة العمليات.  الستاذ/ رامي صبحي حبيب يعقوب – بصفته - مدير إدارة الموارد البشرية.  حق التعامل 

من خلل الجمعية العامة العادية .

3871 - محمود محمد عامر عبده اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    156922   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2020 برقم ايداع   41792 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  استقالة

3872 - احمد مصطفى سالم محمد خضر  مدير   المقيد برقم قيد    156922   وتم ايداعه بتاريخ    

12-11-2020 برقم ايداع   41792 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  استقالة

3873 - بركات بدر الدين محمد سليمان

BARKAT BADRUDDIN

MOHAMMAD SULEMAN  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    196881   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-11-2022 برقم ايداع   74788 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  و يكون 

لرئيس مجلس الدارة منفردا كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل بأسمها ويمثل الشركة امام القضاء 

والغير والتعامل بأسم الشركة كل من رئيس مجلس الدارة على انفراد و اعضاء مجلس الدارة المنتدبين وكل 

عضو او مدير او رئيس تنفيذى ينتدبه المجلس لهذا الغرض -ولرئيس المجلس و العضو المنتدب حق التوقيع 

مجتمعين او مفردين عن الشركة لدى المصارف والبنوك بدون حدود مالية قصوى , و فتح الحسابات بالبنوك و 

الموافقة على القروض والرهون والتوقيع وعلى الشيكات دون حدود قصوى ولرئيس مجلس الدارة العضو 

المنتدب منفردين او مجتمعين حق شراء الراضى والعقارات اللزمة لمشروعات الشركة و التوقيع على عقد 

ايجار ) شراء ( والتنازل وقبول التنازل عن كافة الصول للشركة من عقارات والمنقولت و السيارات والتوقيع 

على هذة العقود  بالشراء توثيقها بالشهر العقاري  وامام مأموريات الشهر العقارية المختصة و الجهات الحكومية 

المختصة, وله الحق في التوقيع عقود الرهون وفك هذة الرهون امام الجهات المختصة ولتوقيع على عقود 

والتسهيلت الئتمانية و الرهون العقارية لصالح البنوك وشركات التمويل العقارى والغير وتوكيل البنوك وشركات 

التمويل والغير فى كل او بعض ما ذكر والتوقيع على التحويلت الخاصة بالشركة بين البنوك و العملة الجنبية او 

شرائها قانونا وربط وفك الودائع والتعامل مع جهات المرور فى شراء السيارات وله الحق فى توكيل الغير في كل 

او بعض ما ذكر , وله الحق فى تعيين المديرين ورؤساء القطاعات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتعديلها 

والتخارج منها واندماجها والدخول فى مشاركات بأسم الشركة مع شركات اخرى داخل جمهورية مصر العربية او 

خارجها بعد الحصول على الموافقات القانونية اللزمة . وله الحق فى منح كل او بعض هذة الختصاصات لبعض 

المديرين او من غيرهم , وله الحق في توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

3874 - خالد خميس موسى عصفور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196881   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2022 برقم ايداع   74788 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  ممثل عن شركة كريستال 

عصفور انترناشيونال ش.م.م

3875 - عمر خميس موسى عصفور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196881   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2022 برقم ايداع   74788 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  ممثل  عن الشركة العالمية 

لتجارة النجف الكريستال ش.م.م.
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3880 - ابراهيم فوزى عبدالواحد مرسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    196950   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2022 برقم ايداع   75091 تم التأشير فى تاريخ 10-11-2022  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع عن 

الشركة امام البنوك والغير لتصبح على النحو التالي: تفويض أحمد حسن خليفة أحمد – نائب رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب منفردا في التوقيع عن الشركة امام البنوك والغير على النحو التي: 1. له الحق في السحب 

واليداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال من كافة البنوك دون حد اقصى وكذلك الحصول على التسهيلت 

البنكية والئتمانية وتقديم الضمانات للبنوك والتوقيع على عقود القروض والرهون وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق 

القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها. 2. 

التوقيع نيابة عن الشركة على تأسيس الشركات أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقود 

تأسيس الشركات أمام الشهر العقاري والسجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة المالية والتأمينات 

الجتماعية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والهيئة العامة للتنمية 

الصناعية وأمام جميع الجهزة بالمناطق الصناعية الجديدة واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي وموافقات 

الدفاع المدني. 3. التوقيع على جميع العقود والتفاقيات داخل جمهورية مصر العربية او خارج جمهورية مصر 

العربية. 4. التوقيع على عقود الرهن وشراء وبيع السيارات والمعدات واللت والتوقيع على عقود الشراء والبيع 

أمام الشهر العقاري والمرور وحق تمثيل الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا الصدد أوسع السلطات لتمثيل 

الشركة والتعامل باسمها. 5. تمثيل الشركة امام وكذا في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم. 6. التعامل باسم الشركة 

بكافة إجراءات الستيراد والتصدير والتخليص الجمركي وحق التعامل وحق التوقيع عن الشركة في كل ما يتعلق 

بإجراءات الستيراد والتصدير والتخليص الجمركي والجراءات الجمركية كافة والتفويض أمام الهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات والواردات والجمارك. 7. تمثيل الشركة والتوقيع أمام إدارات ووحدات المرور المختلفة 

لتجديد تراخيص سيارات الشركة واستلم شهادات المخالفات والبيانات واستلم الرخص. 8. التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراض وفي تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل. 9. التوقيع على كفالة 

الشركات الشقيقة لدى البنوك والغير والتوقيع على كافة عقود الكفالة أمام كافة البنوك والمصارف والجهات 

الرسمية والغير رسمية وله في ذلك أوسع السلطات والصلحيات. كما له الحق في توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر - وتمثيل الشركة امام القضاء لرئيس مجلس الدارة

3881 - محروس محمد محروس بدوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197100   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   75610 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  ممثل عن شركة نيو إيجا 

للستثمار والتنمية الصناعية

3882 - بلل سمير تحسين عبد الحليم عفيفي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197100   وتم 

ايداعه بتاريخ    14-11-2022 برقم ايداع   75610 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

3883 - بلل محمد محروس بدوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197100   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   75610 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  المنتدب

3884 - على محمود على التربي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197100   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   75610 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

3885 - احمد السعيد حافظ محمد زاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197100   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   75610 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

3886 - مصطفى محمود امام محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197100   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   75610 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  المنتدب للشئون المالية
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3887 - سمير صبرى محمد امين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197100   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   75610 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  يمثل السيد /  سمير صبرى 

محمد امين ) رئيس مجلس الدارة ( الشركة أمام القضاء والغير , وله حق الصلح و القرار و النكار و البراء  

فى القضايا المقامة من أو ضد الشركة , كما يكون له حق تمثيل الشركة والتوقيع و الدارة نيابة عن الشركة أمام 

كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية , و له حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر من سلطات و 

إختصاصات .    2 – يكون لكل من للسيد / سمير صبرى محمد أمين )رئيس مجلس الدارة( و السيد / بلل 

محمد محروس بدوى   )  عضو مجلس الدارة المنتدب ( و السيد / مصطفي محمود امام محمد ) عضو مجلس 

الدارة المنتدب للشئون المالية ( , مجتمعين, حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها , و الحق في إجراء 

كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية 

وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل و حق شراء جميع 

المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق , وحق فتح حسابات باسم الشركة أمام البنوك و السحب واليداع والتوقيع على الشيكات و 

الفراج عن راس المال وفتح العتمادات المستندية وخطابات الضمان والقتراض والرهن من البنوك والتوقيع 

علي عقود البيع , و حق التوقيع عن الشركة على عقود تأسيس الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها 

وتصفيتها أو النضمام لشركات قائمة أو الندماج فيها سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية , وحق تعيين 

عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا  حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ,  ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر من سلطات واختصاصات   3 –يكون بيع الصول الثابته و 

العقارات و الرهن و القروض طويلة الجل بقرار من الجمعية العامة للشركة

3888 - جهاد محمد مرعى السوافطة  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197151   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-11-2022 برقم ايداع   75733 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  غير تنفيذى - 

ممثلعن شركة السكندريه للستثمار العقارى )ش.م.م(

3889 - حسن ار ات  HASAN ARAT  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197151   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-11-2022 برقم ايداع   75733 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  غير تنفيذى - 

ممثلعن شركة السارا انفستمنت جروب Alsara Investment Group - تفويض السيد/ باريش موتلو 

بصفته مدير عام الشركة والسيد/ طارق محمد سيد أحمد أبو عيطة بصفته المدير المالي للشركة ومنحهم سلطات 

التوقيع الخاصة بالمعاملت المالية وفقا  للتي:- للسيد/ باريش موتلو بصفته مدير عام الشركة والسيد/ طارق محمد 

سيد أحمد أبو عيطة بصفته المدير المالي للشركة حق التوقيع المشترك أمام البنوك فيما يتعلق بالمعاملت البنكية 

المختلفة )فيما عدا القتراض والقروض التي يتم إدراجها في الموازنة السنوية التي يوافق عليها الطراف( والتي 

تشمل على سبيل المثال وليس الحصر فتح الحسابات وفتح العتمادات المستندية والتوقيع على الشيكات وتظهيرها, 

إيداع وسحب النقود أو إعطاء التعليمات بشأن تحويل المبالغ وذلك فيما ل يتعدى مبلغ وقدره 2.000.000 جم. 

أما إذا تعدت تلك التعاملت مبلغ وقدره 2.000.000 جم يلزم موافقة مجلس الدارة لكل معاملة على حدة. - 

للسيد/ طارق محمد سيد أحمد أبو عيطة بصفته المدير المالي للشركة حق التوقيع المنفرد وتمثيل الشركة أمام 

الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الضرائب والتأمينات الجتماعية والغرف التجارية وذلك فيما ل يتعدي 

مبلغ وقدره 1.000.000 جم, أما بالنسبة للتعاملت التي تجاوز 1.000.000 جم ول تتعدي مبلغ وقدره 

3.000.000 جم يكون التوقيع مشترك بين السيد/ باريش موتلو بصفته مدير عام الشركة والسيد/ طارق محمد 

سيد أحمد أبو عيطة بصفته المدير المالي للشركة. أما إذا تعدت تلك التعاملت مبلغ وقدره 3.000.000 جم يلزم 

موافقة مجلس الدارة لكل معاملة على حدة. - فيما يخص الموافقة على أي نفقات رأسمالية للشركة وذلك فيما ل 

يتعدى مبلغ وقدره 1.000.000 جم يكون التوقيع مشترك بين السيد/ باريش موتلو بصفته مدير عام الشركة 

والسيد/ طارق محمد سيد أحمد أبو عيطة بصفته المدير المالي للشركة.  أما إذا تعدت تلك التعاملت مبلغ 

1.000.000وقدره جم يلزم موافقة مجلس الدارة لكل معاملة على حدة. - فيما يخص المشتريات المحلية لجميع 

البضائع والخامات وعقود الخدمات وذلك فيما ل يتعدى مبلغ وقدره 3.000.000 جم يكون التوقيع مشترك بين 

السيد/ باريش موتلو بصفته مدير عام الشركة والسيد/ طارق محمد سيد أحمد أبو عيطة بصفته المدير المالي 

للشركة.  أما إذا تعدت تلك التعاملت مبلغ وقدره 3.000.000 جم يلزم موافقة مجلس الدارة لكل معاملة على 

حدة.
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3890 - طارق محمد سيد احمد ابو عيطه  مدير مالى   المقيد برقم قيد    197151   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2022 برقم ايداع   75733 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  

3891 - باريش  مو تلو  مدير عام   المقيد برقم قيد    197151   وتم ايداعه بتاريخ    14-11-2022 برقم 

ايداع   75733 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  وتفويض مجلس الدارة فى منحهما سلطات التوقيع 

عن الشركة وتفويض اى عضو من اعضاء مجلس الدارة منفردين فى حق الفراج عن رأس المال واستلمه

3893 - سامى احمد الحسينى عيد  مدير   المقيد برقم قيد    197172   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-14 

برقم ايداع   75854 تم التأشير فى تاريخ 14-11-2022  بــ :  مجتمعين او منفردين ويباشر المديرين وظائفهم 

لمدة غير محددة - يمثل المديرين للشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة  وللمديرين مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة  ولصالحها 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 الحسابات و القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات 

وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وبيع  لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك باسم  الشركة ولصالحها  ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم 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 ولهما حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها

3894 - مريم حلمي ابراهيم حلمي ابو العيش  مدير   المقيد برقم قيد    197209   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2022 برقم ايداع   75948 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة السيدة / مريم حلمي ابراهيم حلمي ابو العيش - والسيد / أنس محمد سعد 

محمد عزام  الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحتة التنفيذية للجمعية العامة - وللمديرين 

مجتمعين 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 وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

وكذالك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 

والسيارات والمنقولت 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

3895 - أنس محمد سعد محمد عزام  مدير   المقيد برقم قيد    197209   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-15 

برقم ايداع   75948 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2022  بــ :  

3896 - محمد منصور الوردانى حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197309   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2022 برقم ايداع   76378 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2022  بــ :  

3897 - محمد ابراهيم درويش الغول  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197309   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2022 برقم ايداع   76378 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2022  بــ :  

3898 - سامح صديق عبد العزيز حجاج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197309   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2022 برقم ايداع   76378 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2022  بــ :  لرئيس مجلس الدارة ونائب 

رئيس مجلس الدارة مجتمعين او منفردين الحق في التوقيع علي حسابات الشركة بالبنوك ولهم حق فتح حسابات 

للشركة في جميع البنوك العامة في مصر واغلق الحسابات واصدار الدفاتر الشيكات والتوقيع عليها ولهم الحق في 

السحب واليداع والتحويل داخل وخارج مصر وخارجها وتمثيل الشركة والتوقيع عنها امام جميع الجهات 

الحكومية والعامة والخاصة ولهم مجتمعين فقط في حق التصرف في اصول الشركة من تجديد وترخيص وبيع 

ورهن و تنازل والقتراض باسم الشركة ولهم الحق في تفويض الغير في بعض او كل من اختصاصاته.
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3899 - ادهم سامح صديق عبدالعزيز حجاج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197309   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2022 برقم ايداع   76378 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2022  بــ :  

3900 - محمد اديب عبدالهادى حبال  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197335   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2022 برقم ايداع   76488 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2022  بــ :  تعديل صلحيات مجلس الدارة 

للشركة- علي النحو التالي :- يملك حق التوقيع علي معاملت الشركة وتعهداتها رئيس مجلس الدارة واعضاء 

مجلس الدارة) مجتمعين او منفرين  (, ولرئيس مجلس الدارة واعضاء مجلس الدارة )مجتمعين او منفردين( 

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

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم . وللسيد / محمد اديب عبدالهادي حبال –رئيس مجلس الدارة – )منفرد ( , له 

الحق في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن راس مال الشركة من البنك وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها . وللسادة  رئيس مجلس الدارة واعضاء 

مجلس الدارة  ) منفرد او مجتمعين ( حق التوقيع على عقود الشراء للموال المنقولة وغير المنقولة باسم الشركة 

ولصالحها ولهم الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم ابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة  بالنقد  أو بالجل ولهم حق التوقيع على عقود 

الشتراك في تأسيس الشركات.  *- وللسادة  رئيس مجلس الدارة واعضاء مجلس الدارة   ) منفرد او مجتمعين (  

الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض صلحياتهم, وكذلك الحق في أن يعين عدة مديريين أو وكلء 

مفوضيين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة , ولهم  حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3901 - خلدون محمد اسعد عريان  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197335   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2022 برقم ايداع   76488 تم التأشير فى تاريخ 16-11-2022  بــ :  استقالة
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3902 - كامل حسن احمد ابو على  مدير   المقيد برقم قيد    197457   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-20 

برقم ايداع   77110 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير 

ولهم مجتمعين أو منفردين فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللسيد / كامل حسن أحمد أبوعلى أوللسيد / أيمن 

أحمد حسن أبوعلى منفردين أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها ومتابعة حسن سير العمل اليومى وله  

الحق  فى تمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة 

للتنمية السياحية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبورصة المصرية بجميع فروعها و مصلحة الضرائب 

بجميع مأموريتها وإستصدار وتجديد البطاقات والشهادات الضريبية والقيمة المضافة والتعامل مع اتحاد الغرف 

التجارية واتحاد الغرف الصناعية والتعامل مع إدارة السجل التجارى ومصلحة العلمات التجارية وتسجيلها 

والتنازل عنها وشطبها وتراخيص النتفاع ولجان تظلمات العلمات التجارية والتعامل مع مكاتب ومأموريات 

الشهر العقارى والسجل العينى والتعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية وشركة المصرية للتصالت 

وشركة المياه والصرف الصحى وشركة الكهرباء والمراكز التكنولوجية للرفع المساحى  ومديريات المساحة 

وتقديم الطلبات وحضور المعاينات والرشاد عنها  والتوقيع أمامهم واستلم  الرفع المساحى والهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والوارادات والتوقيع امامها والتعامل والتوقيع أمام  شركة مصر للمقاصة والقيد واليداع المركزى 

والتعاقد مع الهيئات المتخصصة بشأن التوقيع الليكترونى والتعامل مع مصلحة الجوازات وأمام مصلحة الجمارك 

المصرية  والمتعاملين مع الجمارك والموانئ المصرية وجهاز شئون البيئة وحماية الشواطى وهيئة تنشيط السياحة 

والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والتوقيع على عقود تاسيس الشركات وعقود التعديل أمام مصلحة الشهر العقارى 

والتوثيق ووزارة السياحة ووزارة الثقافة  ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وإستصدار 

الموافقات المنية والمحافظات والجهزة المحلية وأجهزة المدن الجديدة  كما له الحق فى التعامل أمام إدارة المرور 

فى تجديد تراخيص السيارات ولهم حق القرار والبراء والتنازل عن الدعاوى القضايئة وتوكيل السادة المحامين 

وتفويض أوتوكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر , وللسيد / كامل حسن أحمد أبوعلى المدير المسئول منفردا  الحق 

فى التوقيع على كافة العقود المتعلقة بأعمال الدارة وفتح الحسابات لدى المصارف والبنوك والسحب واليداع منها 

والتوقيع على الشيكات دون حدود مالية قصوى والحصول على التسهيلت الئتمانية والقروض من البنوك 

والتوقيع على عقود القرض والرهن التجارى والعقارى وبيع وإيجارأصول الشركة أوالمنقولت  أوالجهزة 

أوالمعدات أوالثاث أوالسيارات لصالح البنوك أوللغير والبيع للنفس وللغير وتفويض أوتوكيل الغير فى كل أو 

بعض ماذكر كما أن يكون للشركة الحق فى كفالة الغير مع تفويض الستاذ / كامل حسن أحمد أبوعلى بصفته 

المدير المسئول فى التوقيع على عقود الكفالة وأى مستند متعلق بالشركة

3903 - ابراهيم جودة احمد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    197484   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-20 

برقم ايداع   77147 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2022  بــ :  يكون للمدير منفردا كافه السلطات المقرره 

لداره الشركه والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركه فى هذا النظام او قانون الشركات او 

لئحته التنفيذيه  ويمثل المدير الشركه امام القضاء والغير  ويكون المدير مسئول عن ادارتها امام مؤسسها وللمدير 

منفردا الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها اما جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

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

وغلق حسابات و الفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات و 

خطابات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف و بيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات 

الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.
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3904 - طارق حازم مجيب محـرم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    197669   وتم 

ايداعه بتاريخ    22-11-2022 برقم ايداع   78010 تم التأشير فى تاريخ 22-11-2022  بــ :  تحديد 

الصلحيات لمجلس الدارة لتصبح كالتالى - يكون للسيد/ طارق حازم مجيب محرم - رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب ) منفردا ( الحق  فى التوقيع أمام البنوك من سحب وإيداع كافة المبالغ لدى البنوك باسم الشركة 

والتوقيع على الشيكات والتوقيع على المستندات والكمبيالت والسندات الذنية وغيرها من التصرفات المالية و 

التجارية واصدار خطابات وشهادات الضمان ,وله الحق فى ابرام كافة عقود البيع والشراء والصفقات 

والمشارطات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  وله حق التوقيع 

عن الشركة على عقود تأسيس الشركات وتعديل عقود الشركات بكافة أنواعها والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجارى و الشهر العقارى ومصلحة الضرائب والتامينات 

الجتماعية و الغرفة التجارية واتحاد الصناعات ومصلحة الشهر العقارى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض صلحياته

3905 - أحمد  سمير  محمد  عبد النبي  عبدالكريم  مدير   المقيد برقم قيد    197793   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2022 برقم ايداع   78717 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2022  بــ :  

3906 - دولت نبيل مرسى حزين  مدير   المقيد برقم قيد    197793   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-24 

برقم ايداع   78717 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة غير محددة . 

يكون للمديران مجتمعين او منفردين كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما 

احتفظ به لمؤسس الشركة فى هذا النظام او قانون الشركات او لئحته التنفيذية . ويمثل المدير السيد/ احمد سمير 

محمد عبد النبي عبد الكريم منفردا الشركة امام القضاء والغير . ويكون المدير مسئول عن ادراتها امام مؤسسها . 

وللمدير السيد/ احمد سمير محمد عبد النبي عبد الكريم منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها امام 

جميع الجهات الحكومية والغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن راس المال وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والببع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 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 التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او 

بعض ما ذكر .  وللسيده الدكتوره : دولت نبيل مرسى حزين حق الداره والشراف علي التمريض

3907 - محمد رجب احمد درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197818   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2022 برقم ايداع   78750 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2022  بــ :  
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3908 - امنيه محسن محمد صفوت خليل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197818   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2022 برقم ايداع   78750 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2022  بــ :  الموافقه على اعتماد تشكيل 

اول مجلس إدارة للشركة  - مع تفويض السيدة / امنية محسن محمد صفوت ) رئيس مجلس الداره( )منفردا(  فى 

تمثيل الشركة أمام كافه الجهات الحكوميه و الغير الحكوميه  والقضاء بغير حصر امام الشهر العقارى والجمارك 

ومصلحة الضرائب وامام المحاكم بجميع انواعها والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة لسوق المال ومصلحة 

الشركات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتامينات والهيئة العامة للمواصلت 

السلكية واللسلكية والتليفونات وادارات المرور وارض المعارض ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء وادارة 

السجل التجارى والغرفة التجارية ومكاتب القوى العاملة وقطاع العمال العام والخاص واى وزارة او هيئة 

حكومية مصرية اخرى وكذلك التوقيع عن الشركة امام جميع البنوك والمصارف كافة حدود التعامل من سحب 

وايداع وحق القتراض وفتح الحسابات الخاصة بالشركة وكذلك لها  حق التوقيع على عقود التسهيلت  المصرفية 

والئتمانية والرهن وجميع انواع المعاملت مع البنوك والهيئات المالية منفردا كما لها حق التوقيع منفردا عن 

الشركة فى الشراء والبيع واليجار والستئجار باسم الشركة لكافة الصول من الت ومعدات وسيارات وكافة ما 

يلزم الشركة كما لها الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة الجراءات اللزمة 

لذلك - تم الموافقه بالجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد هذه البدلت او التنازل عنها .   تاسعا : 

اعتماد التوقيعات الجديدة للساده ممثلى الشركة لدى كافه البنوك التى تتعامل معها الشركه  - عرض السيد / رئيس 

الجتماع على الساده الحاضرين اعتماد توقيعات السادة الشركة لدى البنوك .  تم الموافقه بالجماع على تفويض 

السيد / امنية محسن محمد صفوت رئيس مجلس الداره, )منفردا( فى فتح حسابات للشركة لدى البنوك و التوقيع 

على هذه الحسابات سحبا او ايداعا و التوقيع على كافه الوراق التجاريه باسم الشركة و له الحق فى التوكيل او 

تفويض الغير فى كل او جزء من هذا .

3909 - احمد حمدي ابراهيم شرف موسى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197818   وتم ايداعه 

بتاريخ    24-11-2022 برقم ايداع   78750 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2022  بــ :  

3910 - جمعه عبد العزيز فرحات محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    197844   وتم ايداعه بتاريخ    

24-11-2022 برقم ايداع   78857 تم التأشير فى تاريخ 24-11-2022  بــ :  

3911 - شريف مصطفى الجبلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    197958   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2022 برقم ايداع   79539 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  غير تنفيذى - ممثلعن شركة 

بولى سيرف للسمده والكيماويات ش.م.م - ول يقوم باعمال الدارة

3912 - حسن محمد حسين جاد ا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    197958   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2022 برقم ايداع   79539 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  ممثلعن شركة بولى سيرف 

للسمدة والكيماويات - منح السيد / حسن محمد حسين جادا عضو مجلس الدارة المنتدب تمثيل الشركة أمام كافة 

الجهات الحكومية والغير حكومية  والوزارات والقطاع العام والخاص وهيئة الستثمار وهيئة الرقابة المالية 

والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتأمينات الجتماعية والسجل التجاري والغرفة التجارية والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الرقابة الصناعية والهيئة المصرية للثروة 

المعدنية ومصلحة الضرائب المصرية والشهر العقاري وله حق تأسيس الشركات وحق التوقيع على عقود تأسيس 

الشركات والتعديل والندماج باسم الشركة في الشركات الخرى والتوقيع على كافة العقود باسم الشركة أمام الشهر 

العقاري وله الحق في تمثيل الشركة أمام كافة البنوك وهيئات التمويل وذلك في فتح الحسابات باسم الشركة 

والطللع عليها والتوقيع على عقود الئتمان والقتراض والرهن. كما له حق بيع وشراء السيارات باسم الشركة 

وتجديدها وترخيصها والتوقيع على عقودها أمام الشهر العقاري والمرور والتعامل امام المرور ونيابات المرور 

وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر. كما وافق المجلس على منح سلطات التوقيع على الشيكات 

والتحويلت البنكية كما يلي : توقيع أول للسيد / حسن محمد حسين جاد ا عضو مجلس الدارة المنتدب . وتوقيع 

ثاني لي من السادة / ماجد محمد شفيق السيد  أو السيد / عبدا حلمي محمد حلمي أعضاء مجلس  الدارة.
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3913 - احمد السيد متولى عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198008   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  – لرئيس مجلس الدارة تمثيل 

الشركة والتوقيع عنها والتعامل باسمها وضمن أغراضها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وأمام كافة الوزارات والدارات والجهزة والهيئات وعلى الخص: 

الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة 

والقيد والحفظ المركزي, والسجل التجاري والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والشهر العقاري والهيئة 

القومية للتأمين الجتماعي , والتوقيع  على عقود الشراء لصول الشركة الثابته والمنقولة, وله حق اجراء كافة 

المعاملت المالية )الفعلية واللكترونية( أمام جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات البنكية وقبض ودفع المبالغ المالية وأوراق القبض والشيكات وتوقيع وتحويل , والفراج عن راس المال 

, وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

3914 - مصطفى  عبدالوهاب السعيد قزامل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198008   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  

3915 - ياسر سليمان هشام الملواني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198008   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  استقالة

3916 - محمد احمد محمد السيد الخضر  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    198008   

وتم ايداعه بتاريخ    28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  استقالة

3917 - احمد محمد صلح الدين احمد شلش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198008   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-11-2022 برقم ايداع   79668 تم التأشير فى تاريخ 28-11-2022  بــ :  

3918 - محمد بيومى عزالدين عبد العزيز فهمى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198092   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-11-2022 برقم ايداع   80220 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2022  بــ :  تفويض  السيد / 

محمد بيومى عزالدين عبدالعزيز فهمى  – رئيس مجلس الدارة  والعضو المنتدب  منفردا في التوقيع  أمام جميع 

الجهات الحكومية و الغير حكومية و التوقيع أمام البنوك و المصارف من سحب و إيداع وتحويل  و التوقيع على 

الشيكات والتحويلت وكافة المعاملت البنكية و فتح  وغلق الحسابات وفى الفراج وتقديم طلبات الستكمال 

والزيادة والتوقيع على عقود الشراء  والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و السيارات و 

الممتلكات و حق القتراض و التسهيلت الئتمانية و الرهن من البنوك  والتوقيع على العقود البتدائية والنهائية  

وتاسيس وتعديل الشركات  و له حق التعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له 

إبرام كافه العقود و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  كما له حق توكيل أو تفويض الغير فى 

كل أو بعض مما ذكر.
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3919 - هانى وليم راغب ابراهيم لطف ا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198170   وتم ايداعه 

بتاريخ    30-11-2022 برقم ايداع   80587 تم التأشير فى تاريخ 30-11-2022  بــ :  منح الستاذ / هانى 

وليم راغب إبراهيم لطف ا ـ رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة )منفردا ( وله فى 

سبيل ذلك إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء 

ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ,وله حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت ,والتعامل مع جميع 

الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية والسجل التجارى ومصلحة الضرائب والرقابة العامة على 

الصادرات والواردات وأمام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الجمارك والهيئة القومية للتأمينات 

الجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الحوال المدنية وبورصتى الوراق المالية بالقاهرة والسكندرية وشركة 

مصر للمقاصة والحفظ المركزى وفتح الحسابات بشركات السمسرة والحفظ المركزى والتوقيع على أوامر بيع 

وشراء الوراق المالية والتعامل مع أقلم ونيابات المرور وتجديد وترخيص السيارات واستخراج واستلم الرخص 

وشهادات البيانات وتأسيس جميع أنواع الشركات وتعديلها وفسخها سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها 

فى جميع الدول والتوقيع على كافة محررات عقود التعديل الخاصة بالشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والتوقيع على كافة التعاقدات سواء كانت محلية أو خارجية وحق دفع وسداد وقبض كافة المبالغ المالية 

سواء من أو إلى كافة الشركات أو الشخاص العتبارية أو الفراد أو الجهات الحكومية أو غير الحكومية ومن 

جميع الخزائن الحكومية وغير الحكومية والشركات وكافة الهيئات الحكومية وغير الحكومية وإثبات تاريخ عقود 

اليجار والتعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية بأى نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح وغلق الحسابات بإسم ولصالح الشركة وتحقيقا  لغراضها والفراج عن رأسمال الشركة 

,وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى وشراء وبيع المنقولت واللت والمعدات والسيارات وكافة أصول 

الشركة الثابتة والمنقولة وله أيضا  الحق فى القتراض من البنوك وفتح العتمادات المستندية وطلب خطابات 

الضمان وشراء وبيع المحلت التجارية والعقارات والتوقيع بذلك أمام الشهر العقارى وتوقيع الرهون والكفالة 

بكافة أنواعها ,وله حق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر وكما تم منح الستاذ / عماد وليم راغب إبراهيم لطف 

ا ـ عضو مجلس الدارة الحق منفردا  فى التعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات بإسم ولصالح الشركة وتحقيقا  لغراضها.

3920 - احمد حامد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    51066   وتم ايداعه بتاريخ    28-03-2011 برقم 

ايداع   5213 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3921 - محمد عبد الصمد ليثى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    51865   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2011 برقم ايداع   8288 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين وهم : السيد / مصطفى مصطفى على عبد الرحمن و السيد 

/ خالد عبد الصمد ليثى مصطفى ولهم مجتمعين أو منفردين الحق فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار 

خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والعقود بكافة انواعها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع كافه المبالغ وتحويل وتوقيع وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل 

ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين مع بقاء السيد / مصطفى 

مصطفى على عبد الرحمن مديرا  مسئول  من الناحيه السياحيه .

3922 - مصطفى حسين ابو القاسم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    51865   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2011 برقم ايداع   8288 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  خروج

3923 - دخول  شريك موصى   المقيد برقم قيد    51865   وتم ايداعه بتاريخ    18-05-2011 برقم ايداع   

8288 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  دخول شريك موصى مذكور بالعقد
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3924 - محمد معتمد امام  حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66830   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2013 برقم ايداع   12827 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3925 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    66830   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2013 برقم ايداع   12827 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3926 - اشرف فوزى كساب على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66830   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2013 برقم ايداع   12827 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3927 - علء الدين محمد على سليم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66830   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2013 برقم ايداع   12827 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3928 - محمود فوزى كساب على  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66830   وتم ايداعه بتاريخ    

05-06-2013 برقم ايداع   12827 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3929 - عماد فوزى كساب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    66830   وتم ايداعه بتاريخ    2013-06-05 

برقم ايداع   12827 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3934 - عبدالمنعم عبدالرزاق احمد أبو حجر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    81923   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-04-2015 برقم ايداع   10722 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  - 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. وللسيد / رئيس مجلس الدارة والسيد / نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردين 

او مجتمعين 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 وحق الفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع 

على عقود البيع الشراء والقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس والغير واصدار التوكيلت لصالح البنوك ولهما 

الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن ولهما الحق في البيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.

3935 - فخر الدين فوزى البشير الزقلعى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    81923   

وتم ايداعه بتاريخ    14-04-2015 برقم ايداع   10722 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3936 - عبد الحليم السعيد السيد منصور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    82588   وتم ايداعه بتاريخ    

06-05-2015 برقم ايداع   12931 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  خروج شريكين موصيين 

مذكورين بالعقد

3937 - هادى المعرى  مدير   المقيد برقم قيد    148852   وتم ايداعه بتاريخ    28-04-2020 برقم ايداع   

13604 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  
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3938 - نشوى عبدالرازق على ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    148852   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2020 برقم ايداع   13604 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة . 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. وللسيد/ هادي المعري -HADI EL AMAARY و للسيدة/ نشوى عبدالرازق على ابراهيم 

مجتمعين او منفردين حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان الشيكات والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها ذلك باسم الشركة و الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم ولها الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 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 أو بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر  .

3939 - محمود  علء  الدين احمد  مدير   المقيد برقم قيد    154126   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-20 

برقم ايداع   31966 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  

3940 - منصور متولى عبدالخالق جمعه  مدير   المقيد برقم قيد    154126   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2020 برقم ايداع   31966 تم التأشير فى تاريخ 01-12-2022  بــ :  - يباشر المديران وظائفهم لمده 

غير محدودة . يمثل المديران الشركة في علقاتها مع الغير ولهما مجتمعان او منفردان في هذا الصدد اوسع 

السلطات ل داره الشركة والتعامل باسمها في ما عدا احتفظ به صراحه عقد الشركة او القانون او لئحة التنفيذية 

للجمعية العامة.  ولهما منفردان او مجتمعان حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية 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 وحق الفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك لهما الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركه ولصالحها 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 بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

3955 - على احمد على محمد  مدير   المقيد برقم قيد    144378   وتم ايداعه بتاريخ    25-12-2019 برقم 

ايداع   55308 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  تعديل صلحيات المديرين لتصبح - وللمدير السيد / 

علي أحمد علي محمد رقم البطاقة 29202010108498 منفردا  الحق في 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 وغلقها وإستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس المال وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي 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 وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل أو تفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر.

3956 - محمد نزيه عبدالحميد عرفه  مدير   المقيد برقم قيد    171384   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-29 

برقم ايداع   39717 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  
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3957 - اسلم محمد طارق محمد طلعت احمد القلش  مدير   المقيد برقم قيد    171384   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   39717 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة  عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرين منفردين أو 

مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك لهم منفردين جق التعامل في حدود مبلغ) خمسون الف جنيه 

مصريا فقط ل غير( مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح  وغلق الحسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال  وكاقة صور التعامل  مع البنوك والمصارف 

فيما يزيد عن ذلك المبلغ فيكون لي اثنين من المديرين مجتمعيين فقط وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها  وكذلك 

لهم حق في التوقيع علي عقود الشراء بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهم مجتمعيين فقط حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها  ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.

3958 - شريف محمد احمد محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    171384   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   39717 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  

3959 - مروة احمد رأفت جودة احمد  مدير   المقيد برقم قيد    171384   وتم ايداعه بتاريخ    

29-08-2021 برقم ايداع   39717 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  

3960 - مي محمود محمد عبداللطيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198305   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2022 برقم ايداع   81408 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  

3961 - شعبان عبد المقصود علي ندا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56258   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2012 برقم ايداع   1954 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

وصلحياتة لدورة جديدة - تعديل حق الداره والتوقيع عن الشركة لتصبح كما يلي - يملك حق التوقيع على 

معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة, 

ا حق التوقيع عن الشركة  ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيض 

منفردين أو مجتمعين.  ولرئيس مجلس الدارة 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 والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات 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.

3962 - محمد نبيه احمد عبد الهادى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    56258   وتم 

ايداعه بتاريخ    24-01-2012 برقم ايداع   1954 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  استقالة

3963 - نبيه احمد عبد الهادى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56258   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2012 برقم ايداع   1954 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  استقالة

3964 - سعيد مصطفى عبدالحميد  فايد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    56258   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2012 برقم ايداع   1954 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  
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3971 -  توفيق محمد محمود عاصى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    60194   وتم ايداعه بتاريخ    

28-08-2012 برقم ايداع   17457 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  الموافقة على تجديد مدة مجلس 

الدارة وتحديد صلحياته واختصاصاته - 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 - وللسيد رئيس مجلس الدارة 

والعضو المنتدب 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 وشهادات الضمان وكافه صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن بكافة انواها والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها للنفس او للغير 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله 

حق توكيل او تفويض الغير او لصالح البنوك فى كل او بعض ما ذكر

3972 - اسماء السيد محمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    97062   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2002 برقم ايداع   5446 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  خروج

3973 - محمود محمد حسن محمد العدوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    97062   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2002 برقم ايداع   5446 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  استقالة

3974 - محمد السيد محمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    97062   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2002 برقم ايداع   5446 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  خروج

3975 - محاسن محمد ابراهيم حسن الحمراوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    97062   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2002 برقم ايداع   5446 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  خروج
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3976 - ابراهيم ممدوح السيد محمد ستين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    97062   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2002 برقم ايداع   5446 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  - ويكون حق الدراة والتوقيع 

أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد /  إبراهيم ممدوح السيد محمد ستين والسيد / عمرو ممدوح السيد 

ستين والسيد / ممدوح السيد محمد ستين مدير الشركة . 255007131200236 مجتمعين أو منفردين ولهم الحق 

فى الختصاصات التيه : لهم الحق فى تأسيس الشركات - ولهم الحق فى تعيين عده مديرين أو وكلء مفوضين 

وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية ولهم حق التوقيع على معاملت الشركة وحق التوقيع 

مجتمعين أو منفردين بالسحب والفراج عن رأس المال المودع بالبنك وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

ولهم حق التوقيع منفردين أو مجتمعين وفتح الحسابات وسحب وايداع المبالغ النقدية . واصدار شهادات وخطابات 

ضمان وفتح العتمادات والقتراض والرهن من جميع البنوك والمصارف واصدار الشيكات واستلم كشوف 

الحساب ودفاتر الشيكات من جميع البنوك والمصارف وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وذلك 

بإسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق مجتمعين أو منفردين فى رهن أصول الشركة وممتلكاتها الثابتة 

والمنقولة وانهاء كافة الجراءات الخاصة بها ولهم حق التوقيع مجتمعين أو منفردين على عقود الشراء لصول 

الشركة الثابتة والمنقولة وحق بيع وشراء السيارات والتعامل مع نيابة المرور واستلم شهادات المخالفات واستلم 

السيارات من النيابة العامة وأقسام الشرطة واستلم الرخص وتجديدها واستلم شهادات البيانات وفحص السيارات 

وقيادتها والتوقيع على استمارات التامينات الجتماعية وتسليم واستلم الوراق والتعامل مع مصلحه الضرائب 

المصرية وماموريتها ولجان الطعن من تقديم الوراق واستلمها وتمثيل الشركة امام المحاكم واقامة الدعاوى 

القضائية وتمثيلها أمام المحاكم فى القضايا التى ترفع من الشركة أو على الشركة بدرجات التقاضى المختلفة 

والتصالح والتنازل أمام المحاكم فى القضايا التى ترفع على الشركة أو من الشركة بدرجات التقاضى المختلفة 

وتمثيل الشركة امام مختلف المحاكم بكافة درجاتها داخل جمهورية مصر العربية وتمثيل الشركة امام مصلحه 

الجمارك والتوقيع مجتمعين او منفردين امام مصلحة الجمارك والفراج والتاشير بالسجل التجارى واستلم وانهاء 

كل ما هو متعلق امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والتصديق على التوقيعات امام الشهر العقارى على 

كافة العقود والنشر بصحيفة الستثمار والتعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية 

واستخراج واستلم رخصة التشغيل والسجل الصناعى والتوقيع وتقديم الطلبات بإتحاد الصناعات بغرفة الغذية 

واستلمها والتعامل مع الشركة القابضة للكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب وشركه الغاز والتليفونات والغرفة 

التجارية وتقديم الطلبات واستلم الشهادات ولهم الحق فيما ذكر مجتمعين او منفردين فى توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض مما ذكر.

3977 - عمرو ممدوح السيد ستين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    97062   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2002 برقم ايداع   5446 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  
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3978 - ابراهيم ممدوح السيد محمد ستين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    97062   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2002 برقم ايداع   5446 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع أمام 

الجهات الرسمية للشركاء متضامنين إبراهيم ممدوح السيد محمد ستين , عمرو ممدوح السيد ستين مجتمعين أو 

منفردين ولهم الحق فى الختصاصات التية مجتمعين أو منفردين . ولهم الحق فى الختصاصات التية مجتمعين 

أو منفردين لهما الحق فى تعيين عده مديرين أو وكلء مفوضين وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية والغير 

حكومية ولهما حق التوقيع على معاملت الشركة وحق التوقيع مجتمعين أو منفردين بالسحب والفراج عن رأس 

المال المودع بالبنك وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما حق التوقيع منفردين أو مجتمعين وفتح 

الحسابات وسحب وايداع المبالغ النقدية . واصدار شهادات وخطابات ضمان وفتح العتمادات والقتراض والرهن 

من جميع البنوك والمصارف واصدار الشيكات واستلم كشوف الحساب ودفاتر الشيكات من جميع البنوك 

والمصارف وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق 

مجتمعين أو منفردين فى رهن أصول الشركة وممتلكاتها الثابتة والمنقولة وانهاء كافة الجراءات الخاصة بها 

ولهما حق التوقيع مجتمعين أو منفردين على عقود الشراء لصول الشركة الثابتة والمنقولة وحق بيع وشراء 

السيارات والتعامل مع نيابة المرور واستلم شهادات المخالفات واستلم السيارات من النيابة العامة وأقسام الشرطة 

واستلم الرخص وتجديدها واستلم شهادات البيانات وفحص السيارات وقيادتها والتوقيع على استمارات التامينات 

الجتماعية وتسليم واستلم الوراق والتعامل مع مصلحه الضرائب المصرية وماموريتها ولجان الطعن من تقديم 

الوراق واستلمها وتمثيل الشركة امام المحاكم واقامة الدعاوى القضائية وتمثيلها أمام المحاكم فى القضايا التى 

ترفع من الشركة أو على الشركة بدرجات التقاضى المختلفة والتصالح والتنازل أمام المحاكم فى القضايا التى ترفع 

على الشركة أو من الشركة بدرجات التقاضى المختلفة وتمثيل الشركة امام مختلف المحاكم بكافة درجاتها داخل 

جمهورية مصر العربية وتمثيل الشركة امام مصلحه الجمارك والتوقيع مجتمعين او منفردين امام مصلحة 

الجمارك والفراج والتاشير بالسجل التجارى واستلم وانهاء كل ما هو متعلق امام الهيئة العامة للستثمار 

والمناطق الحرة والتصديق على التوقيعات امام الشهر العقارى على كافة العقود والنشر بصحيفة الستثمار 

والتعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية واستخراج واستلم رخصة التشغيل 

والسجل الصناعى والتوقيع وتقديم الطلبات بإتحاد الصناعات بغرفة الغذية واستلمها والتعامل مع الشركة 

القابضة للكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب وشركه الغاز والتليفونات والغرفة التجارية وتقديم الطلبات 

واستلم الشهادات ولهما الحق فيما ذكر مجتمعيم او منفردين فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر 

.  تبقى باقى بنود عقد التاسيس كما هى دون تغيير

3979 - محمود السيد محمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    97062   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2002 برقم ايداع   5446 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  خروج

3980 - سميره السيد محمد حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    97062   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2002 برقم ايداع   5446 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  خروج

3981 - مصطفى محمد كامل السيد  مدير   المقيد برقم قيد    126761   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-28 

برقم ايداع   45271 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  ويباشر المدير وظيفتة لمدة غير محدودة

3982 - محمد احمد احمد غلوش  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198336   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2022 برقم ايداع   81574 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  تفويض السيد / محمد احمد 

احمد غلوش – رئيس مجلس الدارة  والسيد / امان عبدالفتاح لشين السيد العضو المنتدب )منفردين ( في التوقيع  

أمام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و التوقيع أمام البنوك و المصارف من سحب و إيداع وتحويل  و 

التوقيع على الشيكات والتحويلت وكافة المعاملت البنكية و فتح  وغلق الحسابات وفى الفراج وتقديم طلبات 

الستكمال والزيادة والتوقيع على عقود الشراء  والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و 

السيارات و الممتلكات و حق القتراض و التسهيلت الئتمانية و الرهن من البنوك  والتوقيع على العقود البتدائية 

والنهائية  وتاسيس وتعديل الشركات  و لهم حق التعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و 

أجورهم و لهم إبرام كافه العقود و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  كما لهم حق توكيل أو 

تفويض الغير فى كل أو بعض مما ذكر.

3983 - محمد خلف ا على محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198409   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2022 برقم ايداع   81848 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  
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3984 - محمد خلف ا على محمود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198409   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2022 برقم ايداع   81848 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

3985 - حسام مدحت على شعبان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    198411   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-12-2022 برقم ايداع   81855 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  حق الدارة و التوقيع 

نيابة عن الشركة للسيد المهندس/حسام مدحت علي شعبان رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب وله حق التمثيل 

و التوقيع نيابة عن الشركة  و التعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافة اشكالهم فيما عدا ما احتفظ به صراحة فى عقد الشركة أو القانون أو لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة  وله الحق في تمثيل الشركة امام كافة الهيئات و الوزارات وهيئة التأمينات الجتماعية و 

التحاد المصري لمقاولي التشيد و البناء و الهيئة العامة للستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية وله الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق 

قبض و دفع المبالغ وتوقيع و تحويل وبيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و 

المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , وله حق التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و إيداع وفتح حسابات و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على 

الشيكات و استصدار خطابات الضمان و الفراج عن راس المال.  كما تمت الموافقة علي منح السيد / عماد 

محمود عبدالحميد سالم نائب رئيس مجلس الدارة حق الدارة و التوقيع نيابة عن الشركة وتمثيلها و التوقيع نيابة 

عنها و التعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة اشكالهم علي أن يسبق ذلك تفويض كتابي موقع من السيد رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب 

يصدر لكل حاله علي حده علي أن يكون ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها.

3986 - عماد محمود عبد الحميد سالم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198411   وتم ايداعه 

بتاريخ    05-12-2022 برقم ايداع   81855 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

3987 - شادي سمير يوسف محمود  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    198411   وتم ايداعه بتاريخ    

05-12-2022 برقم ايداع   81855 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

3988 - محمد شفيق محمود علي البنا  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    310194   

وتم ايداعه بتاريخ    15-12-1997 برقم ايداع   25126 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

3989 - ناهد عصمت محمد الهوارى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310194   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1997 برقم ايداع   25126 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

3990 - احمد محمود على البنا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    310194   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1997 برقم ايداع   25126 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

3991 - شفيق محمود علي البنا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    310194   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-12-1997 برقم ايداع   25126 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  وتجديد مدة اعضاء 

مجلس الدارة لفترة جديدة لمدة ثلث سنوات - مع بقاء سلطات التوقيع كما هي في السجل التجاري

3992 - مروان شفيق محمود علي  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    310194   وتم 

ايداعه بتاريخ    15-12-1997 برقم ايداع   25126 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

3993 - ضياء صلح الدين محمد صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37772   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2009 برقم ايداع   5804 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  وللسيد الستاذ / ضياء صلح 

الدين محمد صالح رئيس مجلس الدارة 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 وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع 

كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق توكيل وتفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  وللسيد/ 

كريم طارق احمد حسني خليفة الحق في الدارة والشراف الطبي بكل ما يتعلق بنشاط إدارة المستشفيات

3994 - على محمد عبد الحميد عبد المنعم خميس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    37772   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2009 برقم ايداع   5804 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  
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3995 - وائل صلح الدين محمد صالح  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    37772   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2009 برقم ايداع   5804 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

3996 - كريم طارق احمد حسنى خليفة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37772   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2009 برقم ايداع   5804 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  من ذوى الخبره

3997 - ابراهيم صلح الدين محمد صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    37772   وتم ايداعه بتاريخ    

22-03-2009 برقم ايداع   5804 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

3998 - طاهر محمد محمود محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    54239   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2011 برقم ايداع   18489 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  استقالة

3999 - هانى عبدالله محمد محمود  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    54239   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2011 برقم ايداع   18489 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام جميع الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / هاني عبد الله محمد محمود والسيد / حسين 

تامر حسين محمد مجتمعين او منفردين ولهم 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 والحصول علي القروض والتسهيلت الئتمانية من البنوك 

والمصارف بجميع انواعها وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمين 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل ولهما حق 

البيع والشراء لصول الشركة الثابتة والمنقولة ولهما حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر مجتمعين او 

منفردين

4000 - حسين تامر حسين محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    54239   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2011 برقم ايداع   18489 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

4001 - خروج شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    133138   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2019 برقم ايداع   13291 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

4002 - اولريكا اشتالر ULRIKE STALLER  مدير فرع   المقيد برقم قيد    166081   وتم ايداعه بتاريخ    

18-05-2021 برقم ايداع   21781 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

4003 - على بن حسن بن عبد ا الهمامى  مدير   المقيد برقم قيد    170233   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2021 برقم ايداع   36035 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

4004 - عبد الرازق صالح ذويب الخطيب  مدير   المقيد برقم قيد    170233   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2021 برقم ايداع   36035 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

4005 - محمد حمدي احمد عبدالمجيد  مدير   المقيد برقم قيد    170233   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2021 برقم ايداع   36035 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  استقاله

4006 - مصطفى محمود عبدالجواد احمد الشريف  مدير   المقيد برقم قيد    170233   وتم ايداعه بتاريخ    

08-08-2021 برقم ايداع   36035 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  استقاله

4007 - فريده سالم ابراهيم حجازى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    58156   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2003 برقم ايداع   90 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تخارج نظرا لوفاتها
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4008 - حسين يوسف احمد رزق  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    58156   وتم ايداعه بتاريخ    

13-01-2003 برقم ايداع   90 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة والتوقيع ليصبح - 

يكون الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / حسين يوسف أحمد رزق وله 

منفردا  الحق فى التعامل بإسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام 

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

حسابات وغلقها واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع 

على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء 

والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 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 او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر .

4009 -  مصطفى خالد عبدالمنعم خليل الجزار  مدير   المقيد برقم قيد    82624   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2015 برقم ايداع   13079 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  أصبحت ادارة الشركة على 

النحو التالي 1-السيدة الستاذة/ روان محمد عامر عبده )مدير الشركة( . 2-السيد الستاذ/ مصطفى خالد عبدالمنعم 

خليل الجزار )مدير الشركة( . ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة- تعديل حق التوقيع عن الشركة ولدى 

البنوك ليصبح على النحو التالي:   يمثل المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعان أو منفردان فى هذا 

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

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمديران مجتمعان أو منفردان الحق فى 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 وايداع وتحويل وفتح الحسابات البنكية وقفلها وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية وعلى عقود القتراض والرهن 

والتسهيلت الئتمانية والعتمادات المستندية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 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 أو بالجل ولهما حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

4010 - محمود محمد عامر عبده اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    82624   وتم ايداعه بتاريخ    

07-05-2015 برقم ايداع   13079 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  استقالة

4011 - روان محمد  عامر عبده  مدير   المقيد برقم قيد    82624   وتم ايداعه بتاريخ    07-05-2015 برقم 

ايداع   13079 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

4020 - عمر حسين محمد مميش  مدير   المقيد برقم قيد    4185   وتم ايداعه بتاريخ    14-11-1999 برقم 

ايداع   6283 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم  لمدة غير محدودة .   و 

يمثل المديرون الشركة في علقاتها  مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او لئحتة التنفيذه للجمعية العامة 

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

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  ولهما منفردين  حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات  بدون حد أقصي وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه 

والراضي والسيارات وكل ذلك باسم الشركة ولمصلحتها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما منفردين  حق التوقيع علي عقود التأسيس وعقود التعديل داخل مصر وخارجها  وحق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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4021 - محمود يحي الجمال  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  يكون للسيد المهندس / محمود 

يحيى على الجمال ) رئيس مجلس الدارة( حق الدارة والتوقيع على معاملت الشركة وله منفردا الحق في فتح 

الحسابات باسم الشركة امام البنوك وله حق السحب واليداع والتوقيع على الشركات والفراج عن رأسمال الشركة 

من البنك والتوقيع على عقود القرض والرهن والحق في إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

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

ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات 

وتعديل النظام الساسي للشركة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية وله حق شراء وبيع جميع أنواع المواد 

والمهمات والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق وله حق إدارة الشركة وتمثيلها أمام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع 

الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص ووزارة السياحة وغرفة المنشأت الفندقية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك 

والسجل التجاري والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية 

والموانئ, والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية وتعيين وعزل وكلء ومستخدمي 

الشركة واستخراج كافة تراخيص الشركة, كما يكون له الحق في البيع للنفس وللغير أصول الشركة الثابتة 

والمنقولة وممتلكاتها العقارية والراضي والعقارات والمنقولت والسيارات والتوقيع على كافة عقود البيع وعقود 

التأجير التمويلي لها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومصلحة الشهر العقاري وشركات التأجير 

التمويلي والتوقيع على عقود كفالة الغير وله الحق في توكيل في كل أو بعض ما ذكر. ولمجلس الدارة الحق في 

أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

4022 - هبه رجائى على خليل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  ممثل عن شركة العلمين للتطوير 

والتنمية السياحية - استقالة

4023 - محمد نادر محمد هشام احمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4024 - ملك عماد الدين عمر البنهاوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4025 - ناستا سيا رابييفا  NASTASYA RABIEVA  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43715   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4026 - شركة العلمين للتطوير والتنمية السياحية )ش.م.م( ويمثلها عضو مجلس إدارة  عضو مجلس ادارة   

المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه بتاريخ    01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 

08-12-2022  بــ :  

4027 - هبة عزت احمد محمد عبدالكريم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  ممثل عن شركة العلمين للتطوير 

والتنمية السياحية - استقالة

4028 - حاتم سمير احمد عرفه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    43715   وتم ايداعه بتاريخ    

01-02-2010 برقم ايداع   2099 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  استقالة

4029 - محمود مجدى امام عويس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    69801   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2022 برقم ايداع   83301 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4030 - جودة رزق على غبور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    80370   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2015 برقم ايداع   4638 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  
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4031 - حمدى عبد الحميد محمود محمد الجيزاوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    80370   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-02-2015 برقم ايداع   4638 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  تعديل حق الدارة 

والتوقيع  / يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد )حمدي عبدالحميد 

محمود محمد الجيزاوي(  وله  منفردا  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام 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 و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات 

وشهادات الضمان و حق القتراض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن 

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة و لصالحها وله الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجل ويكون للسيد / جودة رزق على غبور منفردا الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم و استخراج التراخيص اللزمة لمزاولة نشاط الشركة  ولهما حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

4032 - حسام الدين محمد علي السيد عدس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    84561   

وتم ايداعه بتاريخ    08-07-2015 برقم ايداع   19510 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  الموافقه 

على تجديد مدة مجلس الدارة والحتفاظ بنفس الصلحيات للمجلس

4033 - مجدى محمد لطفى حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127946   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2018 برقم ايداع   49901 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4034 - محمد بدوى محمد حسن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127946   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2018 برقم ايداع   49901 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4035 - محمد حسن عرفه محمود زاهر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127946   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2018 برقم ايداع   49901 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  استقالة

4036 - امينه محمد حسن عرفه  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127946   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2018 برقم ايداع   49901 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  استقالة

4037 - عبدالسميع محمد عبدالسميع  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    127946   وتم ايداعه بتاريخ    

25-11-2018 برقم ايداع   49901 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4038 - فؤاد محمد ناجى احمد فؤاد عبد العزيز  مدير   المقيد برقم قيد    147963   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2020 برقم ايداع   10499 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفة لمدة 

محددة - يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله منفردا  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما ماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

وللمدير منفردا  حق التعامل يإسم 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 وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهم الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع 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 ذكر
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4039 - منى جلل فهمى عبدالوهاب  مدير   المقيد برقم قيد    155515   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2020 برقم ايداع   36714 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  ممثلش عن شركة الخدمات 

البحرية والهندسية )ميسكو( - تعديل سلطات التوقيع بالنابة عن الشركة لتصبح علي النحو التالي:  " يمثل الشركة 

المديرين السيدة الستاذة/ منى جلل فهمى عبدالوهاب والسيد الستاذ/ شريف محمد عمرو الديواني أحمد كمال 

الديواني بصفتهما )مجتمعين أو منفردين( فى علقتهما مع الغير ولهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة 

وللمديرين الحق فى التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وشراء وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 

وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

وأجورهم 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 ولهام حق توكيل أو تفويض  الغير 

السيد الستاذ/ أحمد  فى كل أو بعض ما ذكر. - كما يكون لثنين مجتمعين من السادة التالي أسمائهم:   -

السيد الستاذ/ هشام عبدالرحمن محمد  عمادالدين عبدالمجيد بدر )مصري الجنسية – المراقب المالي للشركة(  -

السيد الستاذ/ محمد عزت محمد يوسف عبد ربه ) عرفان حبيب )مصري الجنسية – مدير التمويل للشركة(  -

مصري الجنسية – المدير المالي للشركة(   حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح 

وغلق حسابات والفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان.. "

4040 - شريف محمد عمرو الديواني أحمد كمال الديواني  مدير   المقيد برقم قيد    155515   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-10-2020 برقم ايداع   36714 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  ممثل  عن شركة 

الخدمات البحرية والهندسية )ميسكو(

4041 - ابراهيم  عبد الحميد  عبد الدايم  ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    159012   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48800 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4042 - تامر  المرسى الهادي المرسى  مدير   المقيد برقم قيد    159012   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48800 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمده 

غير محدده - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين أو مجتمعين فى هذا الصدد اوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة . وللسيد/ عبد الحفيظ احمد عبد الحفيظ هارون والسيد/ تامر المرسي الهادي المرسي مجتمعان او 

منفردان حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم. وللسيد/ عبد الحفيظ احمد عبد الحفيظ هارون منفردا حق التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل 

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

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولة حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.وللسيد/ محمود احمد عبد الحفيظ هارون والسيد/ 

ابراهيم عبد الحميد عبد الدايم ابراهيم الحق في اداره العلقات العامه للشركة

4043 - وائل محمد عوض محمد حسن قاسم  مدير   المقيد برقم قيد    159012   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48800 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  استقالة

4044 - عبد الحفيظ  احمد  عبد الحفيظ  هارون  مدير   المقيد برقم قيد    159012   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48800 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4045 - محمود  احمد  عبد الحفيظ  هارون  مدير   المقيد برقم قيد    159012   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2020 برقم ايداع   48800 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  
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4046 - محمد بلل عادل العطار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    177050   وتم ايداعه بتاريخ    

01-12-2021 برقم ايداع   57980 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  استقالة

4047 - احمد محمد نبيل محمد بغدادى  مدير   المقيد برقم قيد    198020   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2022 برقم ايداع   79741 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  استقالة

4048 - هشام شرف الدين محمد اليمنى  مدير   المقيد برقم قيد    198020   وتم ايداعه بتاريخ    

28-11-2022 برقم ايداع   79741 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  - ويباشر المديرون وظائفهم 

لمدة غير محددة - يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. ولكل من السيد / 

هشام شرف الدين محمد اليمني والسيد / منير عبده إسماعيل سالم مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة 

ولصالحها أمام 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 وإستصدار خطابات 

وشهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وكل ذلك باسم الشركة 

أو لصالحها كافة ما سبق من الختصاصات وللمديرين حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو  بعض ما ذكر وكل 

ذلك بإسم الشركة ولصالحها .

4049 - منير عبده اسماعيل سالم  مدير   المقيد برقم قيد    198020   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-28 

برقم ايداع   79741 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4050 - شريف احمد حسني محمد بدوي اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    199737   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2022 برقم ايداع   13671 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  ) استقالة (

4051 - احمد عبدالسميع عبدالحق سيد مرجان  مدير   المقيد برقم قيد    199737   وتم ايداعه بتاريخ    

08-12-2022 برقم ايداع   13671 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4052 - نيليش  شاه شاه  مدير   المقيد برقم قيد    199737   وتم ايداعه بتاريخ    08-12-2022 برقم ايداع   

13671 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  

4053 - احمد عيد عبد الوهاب عبده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93122   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2016 برقم ايداع   14077 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2022  بــ :  

4054 - سماره عبد السلم على عبد السلم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    93122   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2016 برقم ايداع   14077 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2022  بــ :  كون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين / سمارة عبد السلم علي عبد السلم    والسيد\احمد عيد 

عبد الوهاب عبده مجتمعين أو منفردين ولهما الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

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

البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها والحق فى تعيين 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 النقدية أو بالجل 

وكذلك لهما حق توكيل الغير فى كل أو بعض ماذكر

4055 - سلمه محمد عباس احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    93122   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2016 برقم ايداع   14077 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2022  بــ :  

4056 - سمير خيرى السيد عراقى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    93122   وتم ايداعه بتاريخ    

28-04-2016 برقم ايداع   14077 تم التأشير فى تاريخ 10-12-2022  بــ :  
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4057 - سوسن فؤاد  بخيت          سيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22522   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2007 برقم ايداع   2067 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  خروج من الشركة

4058 - ياسر عبدالكريم عبدالغنى الفولى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    22522   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2007 برقم ايداع   2067 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / ياسر عبد الكريم عبد الغنى الفولى

4059 - ياسر عبدالكريم عبدالغنى الفولى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    22522   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2007 برقم ايداع   2067 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

4060 - امال زكرى يوسف حسب ا  مدير   المقيد برقم قيد    99448   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-28 

برقم ايداع   37382 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

4061 - مجدى نادى قلده غرسه  مدير   المقيد برقم قيد    99448   وتم ايداعه بتاريخ    2016-11-28 

برقم ايداع   37382 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهما لمدة غير محددة - 

يمثل المديرين الشركه فى علقتها مع الغير ولهم منفردين  او مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - 

وللمديرين مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير 

الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم   وكذلك لهم الحق منفردين او مجتمعين 

في 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 الشركه وضمن 

اغراضها وحق التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات باسم 

الشركه ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن باسم الشركه ولمصلحتها والحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر

4062 - محمود محمد عبدالفتاح محمد سلمة  مدير   المقيد برقم قيد    124265   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   35257 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة . يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم منفردين فى هذ الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  

وللمديرين منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص وبكافة أشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح الحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها ولهما حق 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 وأبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق 

توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

4063 - مياده محمد مصطفي عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    124265   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   35257 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  استقالة

4064 - وجيه عبد ا عبد الحميد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    124265   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   35257 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

4065 - مصطفى عبدالوهاب العليمى 

اسماعيل الليثى  مدير   المقيد برقم قيد    124265   وتم ايداعه بتاريخ    15-08-2018 برقم ايداع   35257 

تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  استقالة

4066 - عبدالرحيم فرغلى نصرالدين سليم  مدير   المقيد برقم قيد    124265   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2018 برقم ايداع   35257 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  - استقالة
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4067 - مارى ناجى حنا ميخائيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    148476   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   12229 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  معدل من شريك موصي - 

يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين : ولهم مجتمعين او  منفردين 

حق التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من السحب واليداع 

والقتراض والرهن والستدانة والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان و حق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على 

عقود الشراء والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة و 

اصلحها ولهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع تسديد كلفة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما الحق فى  توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض 

ما ذكر

4068 - مايكل شحات بدير شحات  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198709   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   83769 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

4069 - محمد السيد عبدالفتاح عبدالحميد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198720   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2022 برقم ايداع   83829 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2022  بــ :  

4070 - هشام محمد محمد نصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85999   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2015 برقم ايداع   25137 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  ممثل عن شركة المطورون 

العرب القابضة ش م .م

4071 - ايمن بن مختار بن إبراهيم خليفة  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    85999   وتم ايداعه بتاريخ    

06-09-2015 برقم ايداع   25137 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  ممثل عن شركة المطورون 

العرب القابضة ش م .م

4072 - بسام معتز علء الدين محمود سامى السمرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    85999   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-09-2015 برقم ايداع   25137 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  ممثل عن 

شركة المطورون العرب القابضة ش م م بدل من السيد المهندس/ هشام عبد الخالق أنور إبراهيم

4073 - محمد عبدالحميد احمد الجوهري  تحميل   المقيد برقم قيد    103748   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2017 برقم ايداع   10848 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  اصبح شريك موصى

4074 - شريف فؤاد احمد عويس عبد العال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    103748   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2017 برقم ايداع   10848 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

4075 - عمرو فتحى حسانين حسين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    103748   وتم ايداعه بتاريخ    

23-03-2017 برقم ايداع   10848 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

4083 - حسين يوسف احمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    149330   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-20 

برقم ايداع   15600 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة - 

يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير و لهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة و 

للمديرين مجتمعين او منفردين الحق فى 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 للمديرين السيد / حسين 

يوسف احمد حسين و السيد / احمد جاد عبدالرسول جاد  منفردين او مجتمعين  التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب وايداع و فتح و غلق حسابات و الفراج عن راس المال و حق التوقيع على عقود القتراض 

و الرهن و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف و بيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و المنقولت و كل ذلك باسم الشركة 

و ضمن اغراضها و لهما الحق فى تعيين و عزل مستخدمى و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل 

ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهما حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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4084 - هانى  محمد كامل  امين  مدير   المقيد برقم قيد    149330   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-20 

برقم ايداع   15600 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

4085 - محمود جاد  عبد الرسول  جاد  مدير   المقيد برقم قيد    149330   وتم ايداعه بتاريخ    

20-05-2020 برقم ايداع   15600 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

4086 - محمد فتحي عبد الستار ابو سيف  مدير   المقيد برقم قيد    158647   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2020 برقم ايداع   47624 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  استقالة

4087 - محمد محمودمحمد محمود حسنين  مدير   المقيد برقم قيد    158647   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2020 برقم ايداع   47624 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

4088 - نشأت عبد الحكيم محمد محمد البرى  مدير   المقيد برقم قيد    158647   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2020 برقم ايداع   47624 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

4089 - احمد على حسن عثمان  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198823   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2022 برقم ايداع   84234 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

4090 - هدير محمد رسلن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    198875   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-12 

برقم ايداع   84390 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

4091 - بسمه عيد عبدا مجيد  مدير   المقيد برقم قيد    198875   وتم ايداعه بتاريخ    12-12-2022 برقم 

ايداع   84390 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة. يمثل 

المديران الشركة فى علقتها مع الغير ولهما مجتمعان أو منفردان فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديران مجتمعان أو منفردان الحق فى التعامل باسم الشركة ولصالحها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك 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 وبيع اصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.

4092 - كريم سعود معوض ابراهيم جاد المولى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    170562   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-08-2021 برقم ايداع   37062 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  

4093 - محمد معوض  جادالمولى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    170562   وتم ايداعه بتاريخ    

15-08-2021 برقم ايداع   37062 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  
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4094 - عمرو محمد يس السيد امام  مدير   المقيد برقم قيد    196635   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-07 

برقم ايداع   73527 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  إضافة صلحيات للسيد/ عمرو محمد يس امام -  

وذلك على النحو التالي: يمثل المدير 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 او لئحته التنفيذية للجمعية العامة, 

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

وقطاع العمال والقطاع الخاص والشهر العقاري والسجل التجاري والهيئة العامة للستثمار والهيئة العامة للرقابة 

المالية والغرف التجارية والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية والدارة العامة للمرور والتراخيص لنقل ملكية 

السيارات والفحص واستلم الرخص وشهادات البيانات والمخالفات وغيرها وجميع مصالح الضرائب وجميع 

الوزارات الحكومية والتعامل مع صندوق دعم الصادرات والواردات والتخليص الجمركي واستصدار التراخيص 

الجمركية تحت اسم الشركة ولخدمة اغراضها وتمثيل الشركة امام السلطة القضائية والمحاكم بكافة درجاتها وله 

حق التصالح والبراء والقرار والنكار امام المحاكم بكافة اشكالها وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من سحب وايداع وفتح حسابات وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

القتراض والرهن وبيع وتوكيل بيع اصول الشركة والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر.

4095 - يوسف رمسيس يوسف عطيه  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    313330   وتم ايداعه بتاريخ    

05-05-1998 برقم ايداع   7223 تم التأشير فى تاريخ 13-12-2022  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركة 

منفردا كل من رئيس مجلس الدارة أو أى عضو من أعضاء مجلس الدارة المنتدبين أو أى عضو آخر ينتدبه 

المجلس لهذا الغرض ولمجلس الدارة الحق فى أن يعين عدة مديرين أو وكلء وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن 

الشركة لى اثنين مجتمعين منهم

4096 - فاتن نصر ا نخله رزق ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2908   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1999 برقم ايداع   793 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

 - 4097

سامى نصر ا نخله رزق ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2908   وتم ايداعه بتاريخ    1999-09-22 

برقم ايداع   793 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4098 - ممدوح عياد نعمان عياد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2908   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1999 برقم ايداع   793 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4099 - نادر طلعت رتيب خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2908   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1999 برقم ايداع   793 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

للشركاء المتضامنين / ممدوح عياد نعمان عياد , نادر طلعت رتيب خليل  ) مجتمعين ( ولهم حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية وغير الحكومية والضرائب والتامينات الجتماعية والقطاع العام 

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

الحسابات وإصدار خطابات الضمان وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم والشراف علي جميع العاملين وله حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية والتوقيع علي العقود الخاصة بالمعاملت 

التجارية فقط وعقود الشراء وعقود ايجار المصنع ولهم الحق في التوقيع نيابة عن الشركة علي عقود تأسيس 

الشركات بأنواعها , ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر .   وللشركاء المتضامنين جميعا 

مجتمعين كتابيا فيما عدا الموصين الحق فى التوقيع على ابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والقتراض والرهن وبيع الصول الثابتة وعقارات وسيارات الشركة ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض مما ذكر .

4100 - سهير نصر ا نخلة رزق ا  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2908   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-1999 برقم ايداع   793 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4101 - محمد فكرى فؤاد حسنين الصعيدى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15549   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2005 برقم ايداع   9719 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  خروج
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4102 - هشام دردير شرقاوى محمد الشريف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15549   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2005 برقم ايداع   9719 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين 1-هشام دردير شرقاوي محمد الشريف 2-محمد هشام 

دردير شرقاوي 3-أحمد هشام دردير شرقاوي مجتمعين او منفردين ولهم حق التوقيع أمام البنوك وفتح الحسابات 

والتوقيع على الشيكات وتمثيل الشركة أمام القضاء والغير ولهم حق التصرف فى أصول الشركة مجتمعين او 

منفردين

4103 - احمد  هشام دردير  شرقاوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15549   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2005 برقم ايداع   9719 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4104 -  محمد هشام دردير شرقاوي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    15549   وتم ايداعه بتاريخ    

13-07-2005 برقم ايداع   9719 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4105 - على محمود عبد الواحد رافع  مدير   المقيد برقم قيد    70195   وتم ايداعه بتاريخ    2013-12-09 

برقم ايداع   26433 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة

4106 - احمد عثمان احمد عثمان  مدير   المقيد برقم قيد    70195   وتم ايداعه بتاريخ    2013-12-09 

برقم ايداع   26433 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  استقالة

4107 - الستاذ ناصر  معطى   NASSER MOUTI  مدير   المقيد برقم قيد    70195   وتم ايداعه بتاريخ    

09-12-2013 برقم ايداع   26433 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4117 - حسن محمود حسن حسين  مدير   المقيد برقم قيد    103659   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-21 

برقم ايداع   10498 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  تعديل صلحيات التوقيع عن الشركة  - يمثل 

المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  ويكون 

التوقيع عن الشركة لحد افراد الفئة ) أ ( و الفئة ) ب - غير المديرين ( علي النحو التالي :- الفئة ) أ ( تتكون من 

السيد/ محمد محمد نورالدين السعيد اسماعيل و السيد/ احمد ايهاب محمد ابو حسين , الفئة )ب( تتكون من السيد/ 

مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم فوزي ) غير مدير ( , والسيد / محمد نهاد محمد يحي محمد عزت محمد حسن ) 

غير مدير ( , والسيد/ محمد فتحي نبيه على سالم ) غير مدير ( .ويكون التوقيع لحد  افراد الفئة  ) أ ( منفردين 

حق تمثيل الشركة أمام الغير والتوقيع على كافة العقود مع عملء الشركة فيما يخص أنشطة الشركة . ويكون 

التوقيع لحد افراد الفئة ) أ ( مجتمعا  مع أحد افراد الفئة )ب( على كافة العقود والشتراطات والتفاقيات الخرى 

بإسم الشركة مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة 

اشكالهم ولهم الحق في التوقيع عن الشركة أمام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق وكذلك توقيع عقود تعديل 

الشركة , والتوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية بحد اقصى 1000000 )مليون جنيه مصري( و كذلك 

السحب و اليداع من جميع البنوك و المصارف و فتح و غلق الحسابات و التعامل مع جميع البنوك و التوقيع علي 

عقود التسهيلت المصرفية و الئتمانية , وتفويض السيد/ مصطفى حسين محمد محمود محمد ) غير مدير ( 

مجتمعا  مع أحد أفراد الفئة ) أ ( في التوقيع على الشيكات والتحويلت البنكية بدون حد أقصى ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

4118 - احمد ايهاب محمد ابو حسين  مدير   المقيد برقم قيد    103659   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2017 برقم ايداع   10498 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  ممثل  عن شركة / المستشار 

الدولي لضمان الكتتاب في الوراق المالية .

4119 - وليد محمد زكى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    103659   وتم ايداعه بتاريخ    2017-03-21 

برقم ايداع   10498 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  استقالة

4120 - محمد محمد نور الدين السعيد اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    103659   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2017 برقم ايداع   10498 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  ممثل  عن شركة / المستشار 

الدولي لضمان الكتتاب في الوراق المالية .
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4121 - هيثم عبد ا محمد على عوض  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    110766   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2017 برقم ايداع   38309 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن  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 و التوقيع 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 وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض و دفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

4122 - دخول شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    110766   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2017 برقم ايداع   38309 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4123 - حسين فايز الدخيل  مدير   المقيد برقم قيد    145679   وتم ايداعه بتاريخ    21-01-2020 برقم 

ايداع   3000 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محدودة. يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا فقط في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمدير منفردا فقط 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 و ايداع وفتح وغلق 

حسابات والفراج عن رأس المال والقتراض و الرهن والتوقيع على الشيكات و استصدار شهادات وخطابات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها 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.

4124 - جمال  ابراهيم ابراهيم الشرقاوى  مدير   المقيد برقم قيد    146535   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2020 برقم ايداع   5754 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  -  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محدده - يمثل المدير)جمال ابراهيم ابراهيم الشرقاوي ( الشركة  فى علقتها مع الغير وله منفردا فى هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به  صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذيه للجمعيه العامة . وللمدير منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي شيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وحق الفراج عن راس المال  كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها وكذلك له حق في التوقيع علي عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولة حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن والبيع لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة لصالحها وله حق فتح فروع للشركة داخل 

وخارج جمهورية مصر العربية ولة حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.
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4125 - ابراهيم محمد محمود طريح  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    158342   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46787 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  - يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه أمام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين ولهم مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل بأسم الشركه 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العما والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكذلك لهم حق بيع أصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك 

بأسم الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك بأسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه 

والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد أو بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

4126 - محمد احمد عبد الحكيم محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    158342   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46787 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  خروج

4127 - هانى  احمد عبدالحكيم محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    158342   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46787 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  خروج

4128 - مازن على ابراهيم فرج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    158342   وتم ايداعه بتاريخ    

10-12-2020 برقم ايداع   46787 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4129 - احمد لؤى عبدالظاهر عبدالكريم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    165185   وتم ايداعه بتاريخ    

18-04-2021 برقم ايداع   18486 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4130 - صالح  عز  الرجال  حسن  مدير   المقيد برقم قيد    171533   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-31 

برقم ايداع   40266 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4131 - شريف جميل علي محمد  مدير   المقيد برقم قيد    171533   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-31 

برقم ايداع   40266 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  يمثل المديران السيد/ شريف جميل علي محمد 

,والسيد/ صالح عز الرجال حسن الشركة في علقتهما مع الغير , ولهما مجتمعين او منفردين  في هذا الصدد 

اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها , فيما عدا مااحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته 

التنفيذية للجمعية العامة .وللمدير ان 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 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 لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات , ولهما الحق في تعيين وعزل  مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ,ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد وكافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , ولهما حق توكيل وتفويض الغيرفي 

كل او بعض ماذكر .
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4132 - وليد على محمد السلمى  مدير   المقيد برقم قيد    198711   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-11 

برقم ايداع   83773 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله 

منفردا  فى 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  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 وكافه 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 وبيع 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 الذنية والتجارية و ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله الحق في التوقيع على عقود تأسيس الشركات التى قد تشارك فيها الشركة والتوقيع على عقود الشراكة 

مع الشركات والكيانات الخرى والستحواذ على كل أو جزء منها والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتوقيع على عقود تأسيس الشركات امام الشهر العقاري والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية وشركات تداول الوراق المالية والسجل التجاري و التحاد العام 

للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وكافة الهيئات والجهات الحكومية وله حق توكيل او تفويض الغير في 

كل او بعض ما ذكر

4133 - وضاح محمد طالب عبد القادر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    199055   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   85170 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

4134 - محمود سيد  محمد خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2077   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1998 برقم ايداع   828 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئوليه و الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام كافه الجهات الحكوميه  وغير الحكوميه 

والقطاع العام والخاص وقطاع العمال  بكافه أشكالهم وصورهم  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات والحق في 

التوقيع على عقود اليجارللشريك المتضامن السيد / محمود سيد محمد خليل  مجتمعا مع الشريك المتضامن السيد / 

طارق سيد محمد خليل ولهما الحق في 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما الحق 

في وكالة الغير والحق في كفالة الغير ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر   ولهما الحق  

مجتمعين في التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وسياراتها وحق 

القتراض بضمانها ورهنها وبيعها وكل ذلك باسم الشركة ولصالحه

4135 - احمد سيد محمد خليل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2077   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-1998 برقم ايداع   828 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  خروج للوفاه

4136 - محمد سيد محمد خليل  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2077   وتم ايداعه بتاريخ    1998-10-14 

برقم ايداع   828 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  تخارج
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4137 - سلمى عبدالهادي الطرانيسي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8266   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2003 برقم ايداع   689 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤولية أمام الجهات الرسمية للشريكه المتضامنه/ سلمي عبد الهادي الطرنيسي منفردة وذلك في التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالها وكذلك الحق في التوقيع على عقود التاسيس أمام مصلحه الشهر العقاري واستخراج 

التراخيص اللزمه لممارسه النشاط والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقص أو بالجل وكذلك حق توكيل وتفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر والتعاون مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركه ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القرض والرهن و البيع باسم الشركه ولمصلحتها وذلك فيما عدا 

الشركاء الموصيين

4138 - عبدالعزيز عبدالمنعم محمد السيد جندية  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    8266   وتم ايداعه بتاريخ    

08-07-2003 برقم ايداع   689 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  خروج للوفاه

4139 - ساره محمد السيد القصراوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20475   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2006 برقم ايداع   14359 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  ممثل عن شركة المجموعة 

العربية للتجارة والتوزيع بدل من السيد / ياسر الحسانين الحسانين الداودى

4144 - احمد محمد رشاد محمد موسى  مدير   المقيد برقم قيد    177334   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2021 برقم ايداع   58934 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدودة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها امام القضاء و الغير ولهم مجتمعين او منفردين فى هذا الصدد 

أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون  أو لئحته التنفيذية 

للجمعية العامة وللمديرين مجتمعين او منفردين  الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  وكذلك التعامل مع  

كافة الهيئات والوزارات والدارات المتخصصة بما فى ذلك الدارة العامة للشركات والهيئة العامة لسوق المال 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ووزارة التجارة الخارجية والصناعة والتموين والتجارة الداخلية ووزارة 

التضامن الجتماعى والعدل ومكاتب وادارات وسجل الموردين والوكلء التجاريين والغرف التجارية ومصلحة 

الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة والسجل التجارى والشهر العقارى وكذلك فى التعامل مع وزارة القوى 

العامله والهجرة ومكتب تراخيص عمل الجانب بالهيئة العامة للستثمار ومصلحة الجوازات والجنسية والتامينات 

الجتماعية وامام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصرية والتحاد المصرى لمقاولى 

التشييد والبناء وادارة العلمات التجارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الحوال الشخصية ومكاتب 

تصديقات الخارجية وامام الشركة المصرية للتصالت وهيئة مياه الشرب ووزارة الكهرباء والطاقة والشركة 

الوطنية للغاز ولصالحها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم 

حق قبض ودفع المبالغ وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل 

ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر - وللسيد / احمد محمد رشاد محمد موسى منفردا الحق 

فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن 

وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وله حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر

4145 - محمد فتحي عبده احمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198305   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-15 

برقم ايداع   85594 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

4146 - احمد عبدالهادي احمد عبدالهادي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    198305   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2022 برقم ايداع   85591 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  
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4147 - يوسف محمود يوسف عفيفى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    51659   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2011 برقم ايداع   7367 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  تخارج

4148 - مصطفى حامد غازى عبد ا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    51659   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2011 برقم ايداع   7367 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  تخارج

4149 - مريم محمد محمود يوسف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    51659   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2011 برقم ايداع   7367 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  -  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للسيدة / مريم محمد محمود يوسف منفردا , ولها 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 وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات 

وشهادات الضمان وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لها الحق في التوقيع على عقود الشراء لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها. ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولها كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل - وكذلك لها حق التصرف والرهن والقروض والتوقيع على كافة عقود التنازل وعقود البيع 

البتدائية والنهائية للراضي والعقارات والوحدات التجارية والصناعية والدارية . , للنفس أو للغير, والتي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , مع مراعاة قرار وزير الستثمار رقم 16 لسنة 2010 بشأن عقود المعاوضة 

, بشرط تكون باسم الشركة ولصالحها - ولها حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر عدا الشركاء 

الموصيين حال دخولهم الشركة .

4150 - دخول 3 شركاء موصيين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    51659   وتم ايداعه بتاريخ    

08-05-2011 برقم ايداع   7367 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  
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4151 - محمد حسن محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    187667   وتم ايداعه بتاريخ    2022-05-30 

برقم ايداع   33084 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  تنفيذى - ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير 

محددة - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما )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 / محمد حسن محمد حسن )المدير التنفيذي( له )منفردا ( الحق في تمثيل الشركة والتعامل والتوقيع 

نيابة عنها وضمن أغراضها أمام جميع الوزارات بما فيها وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات والمصالح 

والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية الخرى والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة بجميع قطاعاتها المختلفة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

والغرفة التجارية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب على القيمة المضافة والهيئة 

العامة للتأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصرية بجميع 

غرفها المختلفة والرقابة على المصنفات الفنية وفي استخراج كافة التراخيص الفنية والتراخيص اللزمة لممارسة 

نشاط الشركة من كافة الجهات المعنية ومكاتب العمل ووزارة القوى العاملة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية 

ومصلحة الجمارك ومكاتب البريد وحق التوقيع على كافة المستندات الخاصة بالمدفوعات الحكومية وغير 

الحكومية أيا  كانت المبالغ أمام كافة الهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية والمصارف الخرى 

وكذلك التعامل والتوقيع نيابة عن الشركة أمام جميع البنوك و المصارف المختلفة من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق وتحويل الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق الفراج عن رأس المال 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف المختلفة وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وحق التوقيع 

على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت باسم الشركة ولصالحها وضمن أغراضها والتوقيع على عقودها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 

في كل ما يخص الشركة بالبيع وحق التوقيع على عقود اليجار واثبات التاريخ عليها أمام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق وحق الشتراك في تأسيس الشركات باسم الشركة والتوقيع على عقود تأسيس الشركات أمام الهيئة العامة 

للستثمار والمناطق الحرة بجميع قطاعاتها المختلفة والشهر العقاري والتوثيق وحق توكيل الغير في تأسيس 

الشركات وحق التوقيع على عقود التعديل التي توافق عليها الجمعية العامة غير العادية وإدخال أي تعديلت تطرأ 

على مواد عقد الشركة خاصة أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والغرفة التجارية والسجل التجاري والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وإنهاء عقود العمالة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية 

وإبرام كافة العقود البتدائية والنهائية والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله 

أيضا  حق الدارة للشئون الفنية والدارية والعلقات العامة والتسويقية . كما له )منفردا ( حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر - وللسيد / احمد حسن محمد حسن )مدير العلقات العامة والتسويق( له منفردا  حق 

إدارة العلقات العامة والتسويقية

4152 - احمد حسن محمد حسن  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    187667   وتم ايداعه بتاريخ    

30-05-2022 برقم ايداع   33084 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2022  بــ :  وتسويق

4153 - فؤاد مرسي محمود ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    16958   وتم ايداعه بتاريخ    

30-11-2005 برقم ايداع   16568 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  - للوفاه

4154 - محمود ابراهيم خليل زعلوك  مدير   المقيد برقم قيد    16958   وتم ايداعه بتاريخ    2005-11-30 

برقم ايداع   16568 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  للوفاه

4155 - اشرف  محمود  احمد  اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    43195   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2010 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

4156 - خروج شريك موصى مذكور بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    43195   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2010 برقم ايداع   158 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

4157 - مجدى جمعه احمد جمعه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    56466   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-18 

برقم ايداع   86162 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

4158 - كمبرلى جين سكر  KIMBERLEY JAYNE SOKKAR  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    

85570   وتم ايداعه بتاريخ    23-08-2015 برقم ايداع   23435 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  
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4159 - سامح محمد فهمى فهمى سكر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    85570   وتم ايداعه بتاريخ    

23-08-2015 برقم ايداع   23435 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

4160 - احمد حسن حنفى محمود  مدير   المقيد برقم قيد    94559   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-19 

برقم ايداع   19303 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  استقاله

4161 - حسام امين محمود عبدا شاهين  مدير   المقيد برقم قيد    94559   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2016 برقم ايداع   19303 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  استقاله

4162 - شريف محمد محمد محمد على منصور  مدير   المقيد برقم قيد    94559   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2016 برقم ايداع   19303 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  استقاله

4163 - احمد يحيى مبروك فرج مبروك  مدير   المقيد برقم قيد    94559   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2016 برقم ايداع   19303 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  يمثل  المدير الشركة فى 

علقتها مع الغير وله فى هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها  خارج وداخل البلد فيما عدا 

ما احتفظ به صراحةعقد الشركة او القانون او لئحته التنفذيه للجمعية العامه  وللمدير منفردا حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير 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 وشهدات الضمان وكافة صورالتعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .  وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشرء 

والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة 

ولصالحها . وله الحق فى تعين 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 التوقيع على عقود تاسيس الشركات وله الحق فى توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر

4164 - عادل بركات عبد ربه عطوه  مدير   المقيد برقم قيد    147943   وتم ايداعه بتاريخ    

04-03-2020 برقم ايداع   10479 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  استقاله

4165 - محمد مجدى سعد  حسن  مدير   المقيد برقم قيد    147943   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-04 

برقم ايداع   10479 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقتها مع الغير وله 

منفردا فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو 

القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وللمديرمنفردا 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 وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض 

والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وله الحق فى 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.

4166 - احمد على عبد ربه عطوه  مدير   المقيد برقم قيد    147943   وتم ايداعه بتاريخ    2020-03-04 

برقم ايداع   10479 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  استقاله

4167 - حسين مسعد كمال ابو المعاطي  مدير   المقيد برقم قيد    172693   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2021 برقم ايداع   44093 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

4168 - ساره محمود ابراهيم عبدالحميد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    172693   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2021 برقم ايداع   44093 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  استقالة
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4169 - حامد محمد محمد الباز  مدير   المقيد برقم قيد    172693   وتم ايداعه بتاريخ    21-09-2021 برقم 

ايداع   44093 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  - ويباشر المديران وظائفهما لمدة غير محددة . يمثل 

المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما منفردين او مجتمعين في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . 

وللمديران 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 والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن اغراضها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي وكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 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 الغير في كل او بعض ما ذكر.

4170 -  سمير حامد عبدالهادى الشربينى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    256   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-06-1995 برقم ايداع   188 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  - تشكيل مجلس 

ادارة جديد . يمثل رئيس مجلس الدارة الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات 

لدارة الشركة والتعامل باسمها وضمن إغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقاري 

والجمارك والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة إشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق الحسابات والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والمنقولت والسيارات والراضي وكل ذلك باسم الشركة وضمن إغراضها وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم وله حق استصدار 

شهادات الخبرة والتوقيع أمام الشهر العقاري علي محاضر التصديق وكافة العقود والقرارات والشهادات وله حق 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .    ولنائب رئيس مجلس الدارة حق التوقيع علي الشيكات حتي مائة ألف 

جنية والتوقيع أمام الجمارك والموانئ

4171 - محمد سمير حامد عبد الهادى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    256   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-1995 برقم ايداع   188 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

4172 - دينا سمير حامد عبدالهادى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    256   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-1995 برقم ايداع   188 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

4173 - غادة جمال صبحى محمد مصطفى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    63483   وتم ايداعه بتاريخ    

20-01-2013 برقم ايداع   1419 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

4174 - رمضان حسن احمد سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    73510   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2014 برقم ايداع   10367 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

4175 - محمد عبدالمنعم حسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    73510   وتم ايداعه بتاريخ    2014-04-30 

برقم ايداع   10367 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام 

الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين وهم : عبدالمنعم حسن احمد سليمان و محمد عبدالمنعم حسن احمد 

وعبدالرحمن عبدالمنعم حسن احمد ولهم 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 البنوك والمصارف من  سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وحق الفراج عن راس 

المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 

ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة ونحديد مرتباتهم واجورهم ولهما ابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر.

4176 - عبد الرحمن عبد المنعم حسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    73510   وتم ايداعه بتاريخ    

30-04-2014 برقم ايداع   10367 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

Page 1460 of 1616 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

4177 - احمد محمود سامى الشافعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101203   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2017 برقم ايداع   2322 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  المنتدب

4178 - محمود مصطفى عبد الرحمن محمد موسي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101203   وتم 

ايداعه بتاريخ    18-01-2017 برقم ايداع   2322 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  

4179 - محمد امين امين الدخميسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    101203   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2017 برقم ايداع   2322 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة 

الشركة أمام القضاء . يملك حق التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذه 

المعاملت والتعهدات من مجلس الدارة , وللمجلس الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلء مفوضين وأن يخولهم 

أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

4264 - على اسامه الراعى شبل الراعى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    186056   وتم ايداعه بتاريخ    

26-04-2022 برقم ايداع   25831 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

4265 - على الديب محمد محمد ابراهيم الديب  مدير   المقيد برقم قيد    188793   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2022 برقم ايداع   38625 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

4266 - رضوي محمد محمد ابراهيم الديب  مدير   المقيد برقم قيد    188793   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2022 برقم ايداع   38625 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  مديرين للشركة  ويمثلون 

الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين اومنفردين في 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 في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالها وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف سحب وايداع 

وفتح وغلق حسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار الشهادات 

وخطابات الضمان وبيع اصول الشركه وممتلكتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذالك باسم 

الشركه وضمن اغراضها وله الحق في الشراء وتعين وعزل مستخدمي وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وله الحق قرض ودفع المبالغ توقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود 

والمشرطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقض او بالجل وله الحق في توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر وكل ذالك باسم الشركة وضمن اغراضها

4267 - انمار  بن حاتم بن على الخزاعى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    194975   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2022 برقم ايداع   66041 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  خروج
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4180 - السيد عبدالرحمن محمد محمد احمد حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152824   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-08-2020 برقم ايداع   27479 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  - يكون حق الدارة 

والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء مجتمعين او منفردين , السيد / احمد بشير جمعه عبدا  , السيد 

/ ياسر محمد احمد صالح , السيد / محمد عبدالستار عبدالرؤوف عبدالعزيز . ولهما مجتمعين او منفردين الحق في 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات 

والفراج عن رأس المال والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وتمثيل الشركة امام 

القضاء 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 

التي تتعلق بمعاملتها الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع علي كافة العقود الخاصة بالمقاولت والمناقصات 

والممارسات والتوقيع علي طلبات واقرارت التنازل و التوقيع على العقود البتدائية والنهائية لشراء وبيع  العقارات 

والراضي والوحدات السكنية والمحلت التجارية والتصديق عليها وتسجيلها امام الشهر العقاري ولهما الحق في 

التوقيع علي كافة العقود الخاصة بالوحدات بمختلف انواعها ومستوياتها وتملكها وتمليك الوحدات اوتأجيرها 

والسكان التجاري والداري بما في ذلك المسارح ودور السينما والمستشفيات والمدارس والمباني الرياضية 

والترفيهية والسواق التجارية والجراجات واقامة الفنادق وشرائها وايجارها وتاجيرها وادارتها واستغللها وتمليك 

وتأجير وادارة المجمعات الدارية والسكنية وصيانة المباني التي تقيمها الشركة او الغير وانشاء المدن والقرى 

السياحية والشتراك فيها وانشائها واقامة مباني المصانع والورش وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها.   ولهما الحق 

في ايجار الراضي والشقق والمحلت التجارية والوحدات السكنية والغير سكنية ولهما الحق في اثبات التاريخ 

عليها امام الشهرالعقاري والتوقيع على عقود اليجار, ولهما الحق في التوقيع على عقود الشركات وعقود الفسخ 

الخاصة بها ونظمها أواي مستندات اخرى وادخال اية تعديلت عليها امام الشهر العقاري والسجل التجارى وكل 

ذلك باسم الشركة ولصالحها , وللشركاء مجتمعين ) السيد / احمد بشير جمعه عبدا والسيد / ياسر محمد احمد 

صالح والسيد / محمد عبدالستار عبدالرؤوف عبدالعزيز ( التعامل مع جميع البنوك فيما يخص  القتراض والرهن 

وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت( وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها . وللشريكان  مجتمعين  )السيد / السيد عبد الرحمن محمد محمد احمد حسن , السيد / احمد بشير جمعه 

عبدا ( , في التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية  وكافة اجهزة تنمية المدن التابعة لها بكافة ادارتها ووزارة 

السكان والتعمير   في انهاء اجراءات التخصيص واستلم قطعة الرض المخصصة وكذا كافة الجراءات 

المتعقلة بها . ولهما حق تمثيلي امام كافة الجهات الحكومية والقيام بتوقيع وتقديم واستلم جميع المستندات اللزمة 

واتخاذ كافة الجراءات اللزمة لنشر قيد وتسجيل الشركات طبقا لحكام القانون والتعامل مع ادارات المرور 

ونيابات المرور ولهما الحق في التوقيع امام كافة الجهات والشركات الحكومية او العامة او الخاصة او قطاع 

العمال على اي اعمال تخص نشاط الشركة وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها , ولهم الحق في توكيل الفراد 

والشركات والمحامين في كل او بعض ما ذكر .

4181 - احمد عبد المحسن سيد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    182323   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2022 برقم ايداع   12524 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / احمد عبد المحسن سيد محمد منفردا الحق في التعامل  

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذا التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات  وغلقها 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات  

والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن وكل ذلك باسم الشركة  ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت 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 كافه السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر - وللسيد / 

ايمن جوده محمد سليمان الدبيكى ) مدير من خارج الشركاء ( منفردا حق ادارة الشئون الطبية فقط من الشركة
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4182 - يحي سنوسي حموده  عبد المحسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1999 برقم ايداع   424 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤلية امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد / يحي سنوسي حموده والسيد / محمد ابراهيم سنوسي 

منفردين او مجتمعين في التوقيع علي الشيكات وبيع ورهن  بعض اصول الشركة والتعامل مع  الجهات الحكومية 

وغير الحكومية ولهما كافة ما يلزم في سبيل تحقيق اغراض الشركة ولهما حق قبض ودفع المبالغ التي تتعلق 

بالشركة وكذلك ايضا التعامل مع السجل التجاري وبيع وشراء السيارات والمعدات واللت والجهزة وذلك فيما 

عدا الشركاء الموصيين

4183 - دخول عدد 2 شريك موصين مذكورين بالعقد  تحميل   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1999 برقم ايداع   424 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

4184 - محمد  ابراهيم  سنوسي حموده  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    

28-10-1999 برقم ايداع   424 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

4185 - هدي حسني سنوسى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    1548   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-28 

برقم ايداع   424 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  تعديل الصفة

4186 - جابور جورى Gabor Gyory  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    39832   وتم ايداعه بتاريخ    

Gabor  02-07-2009 برقم ايداع   13888 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  السيد /جابور جورى

Gory منفردا الشريك المتضامن 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 الحساب واصدار خطابات وشهادات الضمان 

وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها والحق فى التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والتصديق امام الشهر العقارى على اصوال الشركة وممتلكاتها العقارية والرضى والسيارات 

والمراكب والسفن واليخوت باسم  الشركة ولمصلحتها وكذلك حق التوقيع على عقود القروض والرهن باسم 

الشركة ولمصلحتها والحق على تعين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم  واجورهم وحق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع اوتحويل وبيع وسداد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وكذلك حق التوقيع وتفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر .

4187 - دخول  شريك موصى   المقيد برقم قيد    125471   وتم ايداعه بتاريخ    25-09-2018 برقم ايداع   

40200 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  دخول شريك موصي مذكور بالعقد

4188 - احمد نجاح محمد عبد الشافى مدكور  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    125471   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2018 برقم ايداع   40200 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

4189 - احمد محمد محمد السيد خليفة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    125471   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2018 برقم ايداع   40200 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  تعديل الصفة

4190 - السيد فتحى السيد حميده الحمراوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    125471   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2018 برقم ايداع   40200 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

4191 - خروج  شريك   المقيد برقم قيد    125471   وتم ايداعه بتاريخ    25-09-2018 برقم ايداع   

40200 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  موصى - خروج شريكة موصية مذكورة بالعقد

4192 - رجب السيد محروس حسن البنا  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    125471   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2018 برقم ايداع   40200 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

4193 - خالد صبحى احمد خاطر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    125471   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2018 برقم ايداع   40200 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  
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4194 - محمد فوزى محمد شعلن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    125471   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2018 برقم ايداع   40200 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين: السيد/ رجب السيد محروس حسن البنا, السيد/ محمد فوزي 

محمد شعلن, السيد/ خالد صبحي أحمد خاطر, السيد/ السيد فتحي السيد حميده الحمراوي.  ولربعة شركاء 

متضامنين مجتمعين فقط وهم السادة/ رجب السيد محروس حسن البنا ومحمد فوزي محمد شعلن وخالد صبحي 

أحمد خاطر والسيد فتحي السيد حميده الحمراوي مجتمعين فقط 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 وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء 

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 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 أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في 

كل أو بعض ما ذكر وذلك فيما عدا الشركاء الموصين.

4195 - تامر محمد محمد خليفة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    125471   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2018 برقم ايداع   40200 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  تعديل الصفة

4196 - ضياء الدين حسن على سالم النصارى  مدير   المقيد برقم قيد    136954   وتم ايداعه بتاريخ    

03-07-2019 برقم ايداع   27486 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محدودة.   يمثل المدير الشركة في علقاته مع الغير, وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها في ماعدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وله 

منفردا 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 و شهادات الضمان وحق الفراج عن راس المال 

و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق في التوقيع 

على عقود الشراء و القتراض 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 كافه السندات الذنية والتجارية وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل  وله حق فى فتح   فروع او وكالت 

للشركة  داخل جمهورية مصر العربية  اوخارجها وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

4197 - محمد عبدالحميد عبدا على  مدير   المقيد برقم قيد    150514   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2020 برقم ايداع   19682 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

4198 - سماح عبد الفتاح محمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    150514   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2020 برقم ايداع   19682 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  استقالة
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4199 - حماده عبد الحميد عبد ا على  مدير   المقيد برقم قيد    150514   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2020 برقم ايداع   19682 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في هذا الصدد أوسع 

السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفذية 

للجمعية العامة وللمدير السيد / حماده عبد الحميد عبدا علي  والمدير السيد /  محمد عبد الحميد عبدا علي 

منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغرضها 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 وحق الفراج 

عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما 

الحق فى التوقيع على عقود الشراء لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت ولهما 

الحق فى 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 مجتمعين حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والبيع لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق توكيل او تفويض 

الغير فى كل او بعض ماذكر .

4200 - بكرى صبحى حوريه  مدير   المقيد برقم قيد    153632   وتم ايداعه بتاريخ    09-09-2020 برقم 

ايداع   30351 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

4201 - هبه محمد خطيب  مدير   المقيد برقم قيد    153632   وتم ايداعه بتاريخ    09-09-2020 برقم 

ايداع   30351 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  ويباشر المديرين وظائفهم لمدة غير محددة - 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 - 

وللمديرين مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها داخل جمهورية مصر العربية أو 

خارجها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام 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 وكذلك لهما حق التوقيع على 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 أو بالجل ولهما الحق في التوقيع على عقود 

تأسيس الشركات ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

4202 - صموئيل  ثابت توفيق عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    160334   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   2274 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

4203 - ميشيل ثابت توفيق عوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    160334   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   2274 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن وله منفرد الحق في التعامل باسم الشركه 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 والحق في القتراض والرهن وكذلك له حق بيع وشراء 

اصول الشركه وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت والتوقيع علي الشيكات وكل ذلك باسم 

الشركة ولصاحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 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

4204 - ناصر جبرائيل زكي توما  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    160334   وتم ايداعه بتاريخ    

18-01-2021 برقم ايداع   2274 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  استقالة
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4205 - احمد وحيد عبدالستار الدسوقى  مدير   المقيد برقم قيد    93207   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2016 برقم ايداع   14352 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

4206 - أحمد أمين محمد مصطفى حسن  مدير   المقيد برقم قيد    93207   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2016 برقم ايداع   14352 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  استقالة

4207 - محمد رضوان طه محمد رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    93207   وتم ايداعه بتاريخ    

04-05-2016 برقم ايداع   14352 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  ويباشر المديران وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهم منفردين أو 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 - ويكون لي من السادة / محمد رضوان طه محمد رضوان و أحمد وحيد عبد الستار الدسوقي منفردين  أو 

مجتمعين الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وتمثيل الشركة أمام كافة السلطات الحكومية المختصة وغير 

الحكومية والهيئات الدارية ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة وقطاع 

شركات الموال والسجل التجاري ومكتب العمل وهيئة التأمينات الجتماعية وإدارة الرخص وإدارات تراخيص 

المرور والتوقيع علي جميع المستندات والعقود والطلبات والتعديلت والستمارات والنماذج أمام جميع الجهات 

أعله واستلم كافة الشهادات والرخص والمستندات اللزمة والضرورية والحق في التوقيع علي عقود تأسيس 

الشركات - ويكون لهما الحق منفردين أو مجتمعين في التوقيع أمام البنوك التي تتعامل معها الشركة من فتح 

وإغلق الحسابات البنكية والسحب واليداع من حسابات الشركة والفراج عن رأسمال الشركة - ويكون لهما الحق 

منفردين أو مجتمعين في إبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل 

بحسب ما يكون لزما  لحتياجات الشركة الجارية - ويكون لهما الحق منفردين أو مجتمعين في إبرام عقود 

القروض سواء المفتوح بها اعتمادات بالبنوك أو غيرها وكذلك ترتيب الرهن على أصول الشركة باسم الشركة 

ولمصلحتها - ويكون لهما الحق منفردين أو مجتمعين في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

4208 - حسين محمود حسين علي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    148427   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2022 برقم ايداع   87610 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

4209 - شان يون تاو SHAN YUN  TAO  مدير   المقيد برقم قيد    150033   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2020 برقم ايداع   18163 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  ويباشر المديرين  وظائفهم لمدة 

غير محددة - يكون للمديرين منفردين او مجتمعين كافة السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها وذلك 

فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية - ويمثل المديرين 

الشركة أمام القضاء والغير - ويكون المديرين مسئولين عن ادارتها امام مؤسسها وللمديرين منفردين او مجتمعين  

الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام 

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

وغلق حسابات وحق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات 

الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن 

اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض 

ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

4210 - اسراء خالد عبدا عبدا رضوان  مدير   المقيد برقم قيد    150033   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-2020 برقم ايداع   18163 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  
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4211 - عمرو مندى راغب ابو سمرة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    178003   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2021 برقم ايداع   61237 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  - تعديل حق الدارة والتوقيع 

امام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين عمرو مندى راغب أبو سمرة - أسماء مندى راغب أبو سمرة رقم 

قومى 29010011102462 ولهما مجتمعين او منفردين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والرهن والقتراض والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة 

وضمن أغراضها ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 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 الغير في كل أو بعض ما ذكر .

4212 - محمد مندى راغب ابو سمرة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    178003   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2021 برقم ايداع   61237 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  - خروج

4213 - اسماء مندى راغب ابوسمرة  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    178003   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2021 برقم ايداع   61237 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

4214 -  هيثم احمد الضعيف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    179150   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   930 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية  للشركاء  المتضامنين ولهم : مجتمعين او منفردين 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 حسابات والقتراض 

والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف فيما عدا بيع وشراء ورهن اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت لبد 

وان يكونوا مجتمعين وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية و إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

4215 - مصطفى  رمزى انور  زيبو  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    179150   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   930 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

4216 - عمر ابراهيم نحل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    179150   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   930 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

4217 - عبدالخالق زكى محمد توفيق  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    179150   وتم ايداعه بتاريخ    

05-01-2022 برقم ايداع   930 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  استقالة

4218 - خروج  شريك   المقيد برقم قيد    192295   وتم ايداعه بتاريخ    30-08-2022 برقم ايداع   

54970 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  موصى - خروج عدد 3 شركاء موصيين مذكورين بالعقد

4219 - سيف عمرو رضا السعيد الخبيرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    192295   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   54970 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

4220 - سدره عمرو رضا السعيد الخبيرى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    192295   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2022 برقم ايداع   54970 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  
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4221 - حازم عباس محمد بسيم البجرمي  مدير   المقيد برقم قيد    193555   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2022 برقم ايداع   60760 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركه فى 

علقتها مع الغير و لهم مجتمعين فى هذا الصدد اوسع السلطات لداره الشركه فيما عدا ما احتفظ به صراحه فى 

عقد الشركه او القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه - و للمديرين مجتمعين الحق فى التعامل بأسم الشركه و 

ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه و غير الحكوميه و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص 

بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصاريف من سحب و ايداع و فتح و غلق الحسابات و كافه 

صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و 

الفراج عن راس المال و حق القتراض و الرهن و كل ذلك بأسم الشركه و لصالحها و كذلك لهم حق التوقيع 

على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركه و ممتلكاتها العقاريه و الراضى و السيارات و المنقولت و 

لهم حق فى تعين او عزل مستخدمى ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك بأسم الشركه و 

لصالحها و لهم  حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع وتسديد كافه السنظات الذنيه و التجاريه و ابرام 

كافه العقود و المشارطات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل و تفويض 

الغير فى كل او بعض ما ذكر

4222 - حامد محمود حامد المعداوى  مدير   المقيد برقم قيد    11598   وتم ايداعه بتاريخ    2004-07-21 

برقم ايداع   5337 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وللمدير العمومي للشركة منفردين في هذا الصدداوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون اولئحة التنفيذية للجمعية العامة وللمدير 

العام  للشركة السيد / حامد محمود حامد المعداوي الحق في التعامل مع البنوك المصرية في فتح الحسابات باسم 

الشركة اوغلقها وايداع المبالغ وسحبها وبيع وشراء اية اصول للشركة والتوقيع علي عقود البيع والشراء امام 

الشهر العقاري وكافة الجهات المعنية بنقل الملكية وتعيين العاملين بالشركة وانهاء عقودهم والتعامل مع كافة 

الجهات الحكومة والغير حكومية وتمثل الشركة امام الغير ولة الحق في تفويض اوتوكيل الغير في ذلك ولة حق 

القتراض والرهن من اي البنوك داخل جمهورية مصر العربية باسم الشركة وايضا تمثيل الشركة في كافة 

المورالدارية في كافة الجهات الحكومية

4223 - وليد فتحى حامد زين الدين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    52237   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2011 برقم ايداع   9935 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد / وليد فتحى حامد زين الدين منفرداوله الحق منفردا 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 

وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له منفردا حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات بإسم الشركة ولصالحها وله منفردا الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله منفردا الحق فى إبرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله منفردا حق الفراج عن رآسمال الشركة من البنك 

وله منفردا حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر تم تعيين السيدة /هبه حسين محمود ابو طالب رقم 

قومي 26101071600083 في التعامل مع وزارة الصحة وإدارة المعامل المركزية كمدير فني للشركة في ذلك
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4224 - محمد اللمبى محمد شريف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    54958   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2011 برقم ايداع   21523 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل الداره والتوقيع لتصبح 

:-يكون حق الدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاءالمتضامنين  : السيد/ محمد اللمبى محمد 

شريف والسيد/ محمود اللمبى محمد شريف والسيد/ اشرف فؤاد عوض مرسى مجتمعين اومنفردين  وذلك فى 

التعامل باسم الشركه وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه و وزاره السياحه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذالك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع ,اما حق  التوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل   فيكون للسيد / محمود اللمبى محمد 

شريف و السيد / اشرف فؤاد عوض مرسى مجتمعين او منفردين   وذلك باسم ولصالح الشركه ولهما الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات مجتمعين  , اما فيما 

يخص حق بيع اصول  وممتلكات الشركه وحق القرض والرهن  فيكون للشركاء المتضامنين  مجتمعين  , اما حق 

التوقيع على عقود  تاسيس الشركات وعقود  الدخول  و عقود الندماج فى الشركات والدخول فى الشركات داخل 

مصر و خارجها والتوقيع على كافه العقود ولهم الحق فى شراء العقارات والسيارات وكل ما هو ثابت ومنقول 

وشراء الوراق الماليه والسهم والسندات وشراء شركات قائمه وحصص فيها يكون للسيد / اشرف فؤاد عوض 

مرسى والسيد/محمد اللمبى محمد شريف والسيد/ محمود اللمبى محمد شريف مجتمعين او منفردين  ولهما حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.فيما عدا الشركاء الموصين حال دخولهم الشركه   مع وبقاء السيد 

/ محمود اللمبى محمد الشريف مديرا مسئول من الناحية السياحية

4225 - محمود اللمبى محمد شريف  شريك موصى   المقيد برقم قيد    54958   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2011 برقم ايداع   21523 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

4226 - ايمن تحمد توفيق الرخاوى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    54958   وتم ايداعه بتاريخ    

14-11-2011 برقم ايداع   21523 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

4227 - رشا محمد كامل عزب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103569   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2017 برقم ايداع   10189 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  منتدب - ممثل شـركة ماجد 

الفطيم للمساهمات الستثمارية )ش.ذ.م.م( – إماراتية –  بدل  من السيد/ فيتور مانويل موريرا نوغيرا .

4228 - شريف محمود رجب علي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103569   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2017 برقم ايداع   10189 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

4229 - احمد شريف محمد سليم البشرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103569   وتم ايداعه بتاريخ    

19-03-2017 برقم ايداع   10189 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  ممثل شـركة ماجد الفطيم 

للستثمارات مراكز التسوق )ش.ذ.م.م( – إماراتية – عضو مجلس إدارة بدل  من السيد/ عبدا أحمد سميح عبدا 

النقراشى .
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4230 - ضياء الدين يحى حسانين مصطفى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    103569   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-03-2017 برقم ايداع   10189 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تجديد مدة عضوية 

مجلس الدارة لفترة قادمة - ممثل شـركة ماجد الفطيم للستثمارات مراكز التسوق ج.م.ع )ش.ذ.م.م( – إماراتية 

– رئيس مجلس الدارة بدل  من السيد/ غيث عدنان خليل شقير - تجديد مدة مجلس الدارة لفترة اخرى . للسيد/ 

ضياء الدين يحي حسانين مصطفى أو السيدة/ رشا محمد كامل عزب أو السيد/ أحمد شـريف محمد سليم البشري 

أحمد البشرى , لي أثنين من الثلثة مجتمعين الصلحيات التالية : )1( لهم أوسع السلطات في تمثيل الشركة 

والتعامل بإسم الشركة ونيابة عنها أمام الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية والتوقيع نيابة عنها أمام كافة 

الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وعلى الخص الشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار والمناطق 

الحرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحليات والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتب العمل والهيئة 

العامة للرقابة المالية والسجل التجاري ومصلحة الضرائب ووزارة القوي العاملة والتعامل مع إدارة المرور , 

واستخراج التراخيص وتجديدها سنويا  وكافة التراخيص وحق التوقيع على عقود البيع والشراء للسيارات وغير 

ذلك مما يدخل في نشاط الشركة والتوقيع على كافة العقود وعقود التأسيس وعقود التعديل والتخارج والندماج 

على كافة الطلبات والمستندات اللزمة للحصول علي تراخيص إضافية لزيادة النتاج والتوسع في المشروعات . 

)2( التوقيع على كافة عقود المعاوضة المدنية والتجارية وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية في 

اتخاذ كافة الجراءات والتوقيع على كافة الطلبات والمستندات اللزمة للحصول على تراخيص إضافية لزيادة 

النتاج والتوسع في المشروعات , ولهم الحق في توكيل الغير في كل أو بعض مما  ذكر . )3( تحديد سلطات 

وصلحيات التوقيع المالية عن الشركة على النحو التالي  : )أ( لي شخص من المجموعة )أ( مجتمع ا مع أي 

شخص من المجموعة )ب( حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وكافة 

التعاملت أمام البنوك وذلك بدون حد أقصى . )ب( لي شخص من المجموعة )ج( مجتمع ا مع أي شخص من 

المجموعة )ب( أو أي شخص من المجموعة )د( حق التوقيع عن الشركة أمام البنوك من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وكافة التعاملت أمام البنوك وذلك بحد أقصى30.000.000 جم )ثلثون مليون جنيه  مصري( . )

ج( لي شخص من المجموعة )د( مجتمع ا مع أي شخص من المجموعة )أ( حق التوقيع عن الشركة أمام 

المصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وكافة التعاملت أمام البنوك وذلك بحد أقصى30.000.000 

جم )ثلثون مليون جنيه مصري( . صلحيات إضافية : للسيد/ أحمد ابراهيم وجيه السيد الشامي أو السيد/ أشـرف 

فاروق قطب محمد أو السيد / شريف محمود رجب علي مجتمع ا مع السيد/ ضياءالدين يحي حسانين مصطفى أو 

السيدة/ شيرين علي نجيب الخطيب أو السيدة/ سنتيا هاني وديع داغر , في التوقيع علي جميع عقود القتراض 

والرهن بكافة أنواعها لصالح البنوك وعقود الكفالة للغير للشركات الشقيقة والتابعة والتوقيع على كافة الوراق 

والمستندات اللزمة لذلك ولهم الحق توكيل البنوك وتوكيل الغير فيما يخص ذلك وفي التوقيع نيابة عن الشركة 

على العقود المتعلقة برهن أو بيع أي من أصول الشركة وكذلك في تمثيل الشركة والتوقيع عنها لدى البنوك على 

العقود الخاصة بالتسهيلت البنكية والقروض الممنوحة للشركة وتجديدها وتمديدها وكذلك التوقيع على جميع 

المستندات اللزمة لتنفيذ ذلك والقيام بالمعاملت البنكية اللكترونية . المجموعات : مجموعة )أ( تتكون من : 

السيد/ أحمد جلل الدين عثمان إسماعيل - السيدة/ شيرين علي نجيب الخطيب . مجموعة )ب(  تتكون من : السيد/ 

أحمد إبراهيم وجيه السيد الشامي . مجموعة )ج( تتكون من : السيد/ ضياءالدين يحي حسانين مصطفى - السيدة/ 

رشا محمد كامل عزب - السيد/ فؤاد عبد الحق يوسف النجار الجناحي . مجموعة )د( تتكون من : السيد/ أشـرف 

فاروق قطب محمد – السيد/ وليد زكي علي محمود .

4231 - خالد احمد اسماعيل النصاري  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    159065   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2020 برقم ايداع   48896 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن خالد احمد اسماعيل النصاري 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 و ايداع فتح وغلق حسابات 

والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع أصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها  وله الحق في تعيين وعزل 

مستخدمي وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
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4232 - أحمد خالد أحمد النصاري  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    159065   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2020 برقم ايداع   48896 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

4233 - ممدوح صبحى زكى عيسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    167681   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2021 برقم ايداع   27881 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  خروج

4234 - ممدوح نجيب جرس ابوحلقه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    167681   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2021 برقم ايداع   27881 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئؤليه امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن السيد /ممدوح نجيب جرس ابوحلقه وله منفردا الحق في 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق 

الحسابات والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر   وللشريك 

المتضامن فقط حق القتراض والرهن وبيع اصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضي والسيارات والمنقولت 

.

4235 - هانى ماهر كمال سلوانس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    167681   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2021 برقم ايداع   27881 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل الصفة

4236 - هانى عزمى ونيدس جرجس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    167681   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2021 برقم ايداع   27881 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل الصفة

4237 - ميكل ماهر كمال سلوانس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    167681   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2021 برقم ايداع   27881 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  تعديل الصفة

4238 - بسنت كامل وجدى محفوظ اباظه  مدير   المقيد برقم قيد    173476   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2021 برقم ايداع   46576 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  واستقالة

4239 - خلود مجدى ربيع محمد الجارحى  مدير   المقيد برقم قيد    173476   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2021 برقم ايداع   46576 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  واستقالة

4240 - سلمى عماد رجب احمد محمد زوبعه  مدير   المقيد برقم قيد    173476   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2021 برقم ايداع   46576 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  واستقالة

4241 - لرا حسام عزمى محمد المصرى  مدير   المقيد برقم قيد    173476   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2021 برقم ايداع   46576 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  واستقالة

4242 - ابراهيم احمد صالح ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    173476   وتم ايداعه بتاريخ    2021-10-04 

برقم ايداع   46576 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة . يمثل 

المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمدير 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 السحب وإيداع وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وله حق الفراج 

عن رأس مال الشركة وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكذلك له حق شراء وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم 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 أو بالجل وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

4243 - عبدالرحمن السيد على السيد على  مدير   المقيد برقم قيد    196851   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74616 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

4244 - طارق  سعدالدين  بكرى  محمد  مدير   المقيد برقم قيد    196851   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74616 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  
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4245 - ايمن  سعدالدين  بكرى  محمد  البيات  مدير   المقيد برقم قيد    196851   وتم ايداعه بتاريخ    

09-11-2022 برقم ايداع   74616 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة

4246 - عمر اكرم ابراهيم سيد دسوقى  مدير   المقيد برقم قيد    197625   وتم ايداعه بتاريخ    

22-11-2022 برقم ايداع   77857 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  - ويباشر المدير وظائفه لمدة 

غير محددة .

4247 - اكرم  ابراهيم  سيد دسوقى  مدير   المقيد برقم قيد    197625   وتم ايداعه بتاريخ    2022-11-22 

برقم ايداع   77857 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  استقالة

4248 - معتز عبدالرحمن محجوب التوم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    199752   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   88226 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

4249 - احمد طلعت على عبدالقادر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    8110   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2004 برقم ايداع   827 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / أحمد طلعت علي عبد القادر منفردا وله حق التعامل باسم 

الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج 

عن راس المال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض 

والرهن و الشراء و البيع لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات واللت والمعدات 

والمنقولت باسم الشركه ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه 

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل اوبعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين .

4250 - اندريه حكمت بشير فتح ا انطاكي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    58440   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2012 برقم ايداع   10375 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤلية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد/ أندرية حكمت بشير فتح ا أنطاكي وله منفـــــردا الحق 

في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والدارية والقطاع العام 

وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم والسجل التجاري والغرفة التجارية والشهر العقاري والتأمينات 

الجتماعية ومكاتب العمل ومصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها ووزارة السياحة بكافة إداراتها وإدارات المرور 

المختلفة وحق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات 

وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وتسوية آى حسابات بنكية وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل 

ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بإسم الشركة ولصالحها وله الحق فى 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 وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر ويكون السيد/ أندرية حكمت بشير فتح ا 

أنطاكي مسئول من الناحية الفنية والسياحية أمام وزارة السياحة.

4251 - ريموندا رفعت زكى مينا  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    58440   وتم ايداعه بتاريخ    

16-05-2012 برقم ايداع   10375 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  
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4252 - السيد محمد السيد السيد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    113984   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2017 برقم ايداع   49147 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد / السيد محمد السيد السيد والسيد / محمد محمود محمد 

فتح ا ابو اسماعيل 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 

علي الشيكات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها 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 التوقيع علي عقود التاسيس ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل 

او بعض ما ذكر

4253 - مى هشام عبدالكريم على محمد  مدير   المقيد برقم قيد    128735   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2018 برقم ايداع   52919 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  استقالة

4254 - عبدالقادر عبداللطيف السيد شوشه  مدير   المقيد برقم قيد    128735   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2018 برقم ايداع   52919 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  - حق الدارة والتوقيع :     

يمثل  المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهما مجتمعين أو منفردين  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 . 

ولهما مجتمعين أو منفردين الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و إيداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات 

الضمان و حق القتراض و الرهن باسم الشركة ولمصلحتها و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف 

وكل ذلك باسم الشركة و ضمن إغراضها . وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات باسم الشركة و لصالحها . ولهما الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم و أجورهم و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد أو بالجل ولهما الحق في  انشاء وتأسيس فروع او مكاتب او توكيلت في جمهورية مصر العربية او 

خارجها و لهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

4255 - عبداللطيف عبدالقادر عبداللطيف السيد شوشة  مدير   المقيد برقم قيد    128735   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2018 برقم ايداع   52919 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

4256 - احمد محمود محمد احمد  مدير   المقيد برقم قيد    138571   وتم ايداعه بتاريخ    2019-08-20 

برقم ايداع   34104 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  استقاله

4257 - احمد وفيق احمد عمر وصفى  مدير   المقيد برقم قيد    138571   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2019 برقم ايداع   34104 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

4258 - امير عزت محمد عرفه محمود

 عرفات  مدير   المقيد برقم قيد    138571   وتم ايداعه بتاريخ    20-08-2019 برقم ايداع   34104 تم 

التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

4259 - محمد اسماعيل محمد منظور  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149511   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2020 برقم ايداع   16326 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

4260 - شادى اسماعيل محمد منظور  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149511   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-06-2020 برقم ايداع   16326 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  

4261 - محمد محمد على عبدالحليم على

 الشعراوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149511   وتم ايداعه بتاريخ    07-06-2020 برقم ايداع   

16326 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  استقالة

4262 - احمد اسماعيل محمد منظور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    149511   وتم ايداعه بتاريخ    

07-06-2020 برقم ايداع   16326 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  
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4263 - يوسف اشرف محمود عبدالمنعم رجب النعناعى  مدير   المقيد برقم قيد    149618   وتم ايداعه 

بتاريخ    10-06-2020 برقم ايداع   16861 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  يمثل المديرون 

الشركة في علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او 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.  وللمديرين/ 

أشرف محمود عبد المنعم رجب النعناعي , احمد علي عبد القادر الشيخ مجتمعين او منفردين الحق في التعامل 

باسم الشركة و ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية والقطاع العام و قطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و لهم حق القتراض و الرهن و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك ليما حق 

التوقيع علي عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضي و السيارات و 

المنقولت و كذلك لهما حق التوقيع علي عقود بيع و شراء أصول الشركة للنفس أو للغير والتوقيع علي عقود البيع 

النهائية أمام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و لهما الحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافة السندات الذنية و التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل و لهما حق توكيل او تقويض الغير في كل او بعض ماذكر.  وللسيد/اشرف محمود عبدالمنعم 

رجب النعناعي منفردا حق التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح حسابات و غلقها و 

استصدار خطابات وشهادات الضمان و كافة صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و الفراج عن رأس 

المال و كل ذلك باسم  الشركة و لصالحها وكذلك له الحق في تعيين وعزل مديري الشركة وتحديد اجورهم 

ومرتباتهم وتحديد نسبتهم من الرباح .  وللسيد/اشرف محمود عبدالمنعم رجب النعناعي  والسيد / يوسف اشرف 

محمود عبد المنعم رجب النعناعي مجتمعين او منفردين الحق في  التوقيع علي الشيكات واصدارها .   وللسيد / 

أشرف محمود عبد المنعم رجب النعناعي منفردا حق تعيين وعزل مديري الشركة وتحديد اجورهم ومرتباتهم 

وتحديد نسبتهم من الرباح وله ايضا منفردا حق تمثيل الشركة في التفاوض والتوقيع عن الشركة في المشاركات 

مع الغير داخل او خارج جمهورية مصر العربية وله ايضا منفردا حق تمثيل الشركة امام القضاء وتمثيل الشركة 

امام كافة المحاكم بأختلف درجاتها وانواعها في القضايا التى ترفع من الشركة او ضدها وقبول الصلح والتنازل 

عن القضايا وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  .الموافقة على ان يكون مدير المصنع مسئول 

مسئولية قانونية كاملة عن مهام المصنع والعملية النتاجية سواء فنية او خلفة.

4268 - احمد جمال احمد احمد فراج  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    194975   وتم ايداعه بتاريخ    

11-10-2022 برقم ايداع   66041 تم التأشير فى تاريخ 25-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين  ولهم مجتمعين أو منفردين  الحق في  التعامل باسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة أشكالهم كل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها ولهم الحق  تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وابرام كافة العقود والمشارطات  والنفقات والتفاقيات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالتقد أو بالجل والتعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من فتح الحسابات واستصدار خطابات الضمان واليداع  ولهم الحق في شراء الصول 

الثابتة والراضي والعقارات والسيارات .  وللشريكين المتضامنين السيد / أحمد لطفي طه دخان والسيد / أحمد 

جمال أحمد أحمد فراج مجتمعين الحق في التعامل مع البنوك والمصارف من السحب والتوقيع على الشيكات.   

وللشركاء المتضامنين مجتمعين فقط الحق في التوقيع على عقود البيع والقتراض والرهن وبيع أصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات كل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق توكيل الغير في كل أو بض 

ما ذكر

4269 - معتز محمد مدحت عبدالهادى عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53903   وتم ايداعه 

بتاريخ    15-09-2011 برقم ايداع   17109 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

4270 - تامر احمد مصطفى احمد عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53903   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2011 برقم ايداع   17109 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

4271 - كريم سامح موريس توفيق  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    53903   وتم ايداعه بتاريخ    

15-09-2011 برقم ايداع   17109 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  
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4272 - شركة وان اوردر بي تي اي-ال تي دي - ONEORDER PTE.LTD  عضو مجلس ادارة   المقيد 

برقم قيد    53903   وتم ايداعه بتاريخ    15-09-2011 برقم ايداع   17109 تم التأشير فى تاريخ 

26-12-2022  بــ :  

4273 - مصطفى احمد محمد القادري  مدير   المقيد برقم قيد    129903   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2019 برقم ايداع   1227 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

4274 - عبدالعزيز حسن على حسن الجندى  مدير   المقيد برقم قيد    129903   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2019 برقم ايداع   1227 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  و يباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محدده - يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير و لهم مجتمعين أو منفردين في هذا الصدد اوسع 

السلطات لداره الشركه و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه او قانون او لئحته التنفيذيه 

للجمعيه العامه و للمديرين مجتمعين أو منفردين باسم الشركه و ضمن اعرضها اما جميع الجهات الحكوميه و غير 

حكوميه و القطاع العام و القطاع العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع جميع البنوك و 

المصارف من سحب و ايداع و التوقيع علي الشيكات و فتح و غلق حسابات و استصدار خطابات و شهادات 

الضمان و كافه صور التعامل مع البنوك و المصارف وحق الفراج عن راس المال و كل ذلك باسم الشركه و 

ضمن اغرضها و كذلك لهم الحق في توقيع علي العقود الشراء و القتراض و الرهن و البيع لصول الشركه و 

ممتلكاتها العقاريه و الراضي و السيارات و المنقولت باسم الشركه و لصالحها و لهم الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي ووكلء الشركه و تحديد مرتباتهم و اجورهم و لهم الحق قيض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديد كافه السندات الذنيه و التجاريه و ابرام كافه العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه 

بالنقد او بالجل و لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

4275 - احمد جمال السيد عبداللطيف  مدير   المقيد برقم قيد    129903   وتم ايداعه بتاريخ    

09-01-2019 برقم ايداع   1227 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

4276 - ياسمينا توفيق حلمى توفيق  مدير   المقيد برقم قيد    136463   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-20 

برقم ايداع   25663 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

4277 - مروة جابر كامل حسب  مدير   المقيد برقم قيد    136463   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-20 

برقم ايداع   25663 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  
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4278 - يوليانا يسرى سمير خليل  مدير   المقيد برقم قيد    136463   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-20 

برقم ايداع   25663 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة .

يمثل المديرون الشركة فى علقاتها مع الغير ولهم )مجتمعين أو منفردين( فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به هذا العقد أو قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة. 

وللسيدة / ياسمينا توفيق حلمى توفيق و السيدة/ يوليانا يسرى سمير خليل )مجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل 

باسم الشركة وضمن غرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكافة الوزارات وخاصة وزارة السياحه وادارتها وغرفة المنشأت الفندقية والسياحية 

ووزارة الداخلية وكافة اداراتها وخاصة الدارة العامة للمرور ووزارة العدل وكافة ادارتها وخاصة مصلحة الشهر 

العقارى والتوقيع امامة وخاصة التوقيع على عقود اثبات التاريخ امامة وكذلك تمثيل الشركة امام كافة المحاكم 

والنيابات  والهيئة العامة للنقل النهري وكافة اداراتها وجميع المحافظات وكافة اداراتها والهيئة العامة للسد العالي 

والدارات التابعه لها والهيئة العامة للتامينات الجتماعية والهيئة العامة للصادرات والواردات . وللسيدة / ياسمينا 

توفيق حلمى توفيق وللسيدة /مروة جابر كامل حسب )مجتمعين او منفردين ( التعامل مع كافة 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 والتوقيع علي استمارت ومستتندات التحديث امام 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية والتوقيع على كافة التحويلت  البنكية داخل مصر وخارجها من 

حسابات الشركة لدى البنوك وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها.  وللسيدة / ياسمينا توفيق حلمى توفيق لها 

الحق )منفردة ( في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 

والراضي والسيارات والمنقولت باسم الشركة ولصالح الشركة والتوقيع والتصديق والتعامل امام مصلحة الشهر 

العقاري لكافة انواع العقود والتوقيع علي عقود بيع الصول امام الشهر العقاري باسم الشركة ولصالحها ولها الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذينة والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولها حق التوقيع علي عقود تأسيس الشركات وحق القرار والصلح والبراء في 

كافة القضايا والمعاملت فيما يخص مصالح الشركة وتعاملتها ولها حق توكيل الغير من السادة المحاميين وغيرهم 

في كل او بعض ما ذكر

4279 - محمد زين العابدين  على احمد  مدير   المقيد برقم قيد    143202   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2019 برقم ايداع   51286 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  ويباشر المديرون وظائفهم لمدة 

غير محددة - يمثل المديران الشركه في علقتها مع الغير ولهما منفردان في هذا الصدد أوسع السلطات لداره 

الشركه والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحه عقد الشركه أو القانون أو لئحته التنفذيه للجمعيه العامه 

وللمديران منفردان الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

وايداع وفتح وغلق حسابات والسحب من البنوك فيما ل يتجواز مليون جنية وفيما زاد عن مليون يكون لهم الحق 

مجتمعين فقط ولهما منفردين حق الفراج عن راس مال الشركه المودع بالبنك والتوقيع علي الشيكات واستصدار 

شهادات وخطابات الضمان ولهما مجتمعين حق التوقيع علي عقود القتراض والرهن وبيع أصول الشركه 

وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق في 

تعيين وعزل مستخدمى   ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر .

4280 - محمود سميرالسيد ابراهيم عطيه  مدير   المقيد برقم قيد    143202   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2019 برقم ايداع   51286 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

4281 - السيد احمد شفيق عبدالغفار  مدير   المقيد برقم قيد    109989   وتم ايداعه بتاريخ    2017-09-26 

برقم ايداع   35255 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

4282 - ياسر معوض محمد احمد حجازى  مدير   المقيد برقم قيد    109989   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2017 برقم ايداع   35255 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  
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4283 - امير هاشم محمد الفضل ابو العباس الندراوى  مدير   المقيد برقم قيد    109989   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2017 برقم ايداع   35255 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  للمديران السيد / السيد احمد 

شفيق عبد الغفار  و  السيد / ياسر معوض محمد احمد حجازي كافة الختصاصات في ادارة النشاط التسويق 

للشركة و كذا تمثيل الشركة في علقاتها مع الجهات الحكومية و  اجراءات التعاقدات و التسويق للجهات المختلفة 

من موانئ و مطارات و منافذ اخرى لتقديم خدمات الشركة و المشاركة في اعداد الخطط التسويقية و كذا خطط 

التسويق الرقمي لتنفيذها  .- للمدير السيد / ياسر محمود حمدي محمد عبد الغني ادارة العلقات العامة  - يمثل 

المديران السيد / امير هاشم محمد الفضل ابو العباس الدندراوي  و السيد / مصطفى ابراهيم محمد مصطفى 

المصري الشركة في علقتها مع الغير و لهم ) مجتمعين او منفردين ( في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة - 

و للمديران السيد / امير هاشم محمد الفضل ابو العباس الدندراوي  و السيد / مصطفى ابراهيم محمد مصطفى 

المصري ) مجتمعين او منفردين ( 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 و كذلك التعامل مع جميع البنوك 

و المصارف من سحب و ايداع و التوقيع على الشيكات و فتح الحسابات و حق الفراج عن رأسمال الشركة  و 

حق القتراض و الرهن و استصدار شهادات و خطابات الضمان و التوقيع على عقود الكفالة التضامنية و كافة 

صور التعامل مع جميع البنوك و المصارف و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و كذلك لهم حق التوقيع 

على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول الشركة و ممتلكاتها و الراضي و ابرام كافة العقود و المشارطات و 

الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و لهم حق التوقيع لدى ادارات المرور المختلفة و الشهر 

العقاري للمرور و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك لهما حق التوقيع في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و لهما حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و 

تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و لهم ابرام كافة العقودو المشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و للجمعية العمومية حق تفويض شخص او عدة اشخاص في صلحيات التوقيع 

نيابة عن الشركة  و لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

4284 - كوكب مصطفى يوسف حسن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    144310   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2019 برقم ايداع   55044 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  - يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشريكين المتضامنين ولهما منفردين او مجتمعين  الحق فى التعامل باسم الشركة 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص 

بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والتوقيع على 

الشيكات واستصدار وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ولهما الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى 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 

Zhu  بالنقد او الجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر . وللسيد/ جوكوان خونج

kuanhong  منفردا فقط حق التوقيع على عقود القتراض والرهن والتوقيع على عقود بيع اصول  الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها .

4285 - محمد سامى عبد ا خليل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    157117   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2020 برقم ايداع   43330 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

4286 - احمد على احمد المشد  تحميل   المقيد برقم قيد    157117   وتم ايداعه بتاريخ    2020-11-23 

برقم ايداع   43330 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  تعديل الصفة الى شريك موصى
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4287 - احمد خالد احمد نصار  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    157117   وتم ايداعه بتاريخ    

23-11-2020 برقم ايداع   43330 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  -  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن السيد/ أحمد خالد أحمد نصار 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 على الشيكات وفتح 

حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق التوقيع على عقود الشراء وله  الحق في تعيين 

وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل. وله  حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشركاء الموصيين .  

وللشركاء أحمد خالد أحمد نصار و صبحي محمد شبل عمران و محمد أحمد محمد الخشن ولى اثنين شركاء منهم 

مجتمـعـين فقط  حـق التوقيـع على عقود التسهيلت الئتمانية و عقود القتـراض والـرهن للنفس او للغير , 

واصدار التوكيلت لصالح البنوك  , وتوكيل البنوك للنفس او للغير, ولهم حق التوقيع على عقود البيع والرهن 

والتنازل لصول الشـركة وممتلكاتهـا العقاريـة والراضي والسيارات والمنقولت للنفس او للغير وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها امام مصالح الشهر العقارى وماموريتها ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ذكر.

4288 - احمد محمد حسام امين خريبه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    160711   وتم ايداعه بتاريخ    

25-01-2021 برقم ايداع   3676 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

4289 - جاسر السيد ابراهيم السيد  مدير   المقيد برقم قيد    194012   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-25 

برقم ايداع   61784 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  - و يباشر المدير وظائفه لمدة غير محددة- يمثل 

مدير الشركة السيد /جاسر السيد ابراهيم السيد _الصفة :مدير_الجنسية: مصري _المقيم في 58 جراند ريزيدنس 

_التجمع الخامس_القاهرة. في علقتها مع الغير وله منفردا  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 والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

وغلق الحسابات والفراج عن راس المال والقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات واستصدار شهادات 

وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله 

حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع تسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات  

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

4290 - كريم  ماجد  محمد  عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    194012   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2022 برقم ايداع   61784 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  
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4291 - محمد وجيه السيد عبدالرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5242   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2003 برقم ايداع   811 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع للشريك 

الول المتضامن - محمد وجيه السيد عبد الرحمن منفردا وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال والقطاع العام وامام الهيئة العامة للستثمار - والمناطق 

الحرة والغرف التجارية والسجل التجارى ومصلحة الضرائب المصرية بكافة انواعها والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجميع اجهزة المدن 

التابعه لها مصلحة الشهر العقارى وعمل التوكيلت العامة والخاصة والتوقيع على عقود البيع والشراء باسم 

الشركة ولصالحها وكذلك عقود القتراض والرهن بكافة انواعها بضمان اصول الشركة وصرف قيمة القروض 

من البنوك المختلفة    وله كذلك الحق فى البيع والتنازل للنفس أو للغير عن جميع اصول الشركة وممتلكاتها سواء 

قطع اراضي او عقارات او وحدات سكنية او تجارية او ادارية وله كذلك حق بيع السيارات المملوكة للشركة 

والتعامل مع كافة ادارات المرور المختلفة وله الحق في التعامل مع التامينات الجتماعية وله حق التصالح والتنازل 

عن جميع القضايات التي ترفع من الشركة او عليها وله الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

وايداع وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والعتمادات المستندية والتوقيع على الشيكات 

وكافة صور التعامل مع البنوك وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصيين .

4292 - علء وجيه السيد عبد الرحمن  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    5242   وتم ايداعه بتاريخ    

05-07-2003 برقم ايداع   811 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

4293 - احمد يوسف حسان دراز  مدير   المقيد برقم قيد    65550   وتم ايداعه بتاريخ    2013-04-14 

برقم ايداع   8393 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  و يباشر المديروظائفه لمدة غير محددة- يمثل 

المدير الشركة في علقته مع الغير وله منفرد  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما 

عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لتحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللمدير منفرد  الحق في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

العام والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع الجهات الحكومية و المصارف من سحب وإيداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإصدارخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق 

توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر

4294 - هبه مسعد سعد على حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    100719   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2022 برقم ايداع   89643 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

4295 - عاطف على عبد النبى  على  مدير   المقيد برقم قيد    136432   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2019 برقم ايداع   25592 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  يمثل  الشركة السيد / عاطف 

على عبدالنبى على   ) المدير ( , وذلك  في علقتها مع الغير , وله منفردا  في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة 

الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به قانون الشركات او لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وله 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 و كذلك التعامل مع جميع البنوك و المصارف من سحب و ايداع و فتح و 

غلق حسابات والفراج عن رأس المال و التوقيع على الشيكات و استصدار شهادات و خطابات الضمان و كافة 

صور التعامل مع جميع البنوك  و المصارف و حق القتراض و الرهن  وبيع اصول الشركة و ممتلكاتها العقارية 

و الراضي و السيارات و المنقولت  و كل ذلك باسم الشركة و ضمن اغراضها و له الحق في تعيين و عزل 

مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و اجورهم و له حق قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و 

تسديدة  كافة السندات الذنية التجارية و ابرام كافة العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة 

بالنقد او بالجل وله الحق  فى التوقيع على عقود تأسيس الشركات  امام الهيئة العامة للستثمار والغرفة التجارية 

والسجل التجارى و الشهر العقارى ومصلحة الضرائب وجميع الجهات الحكومية وله حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ما ذكر .

4296 - عامر ابوبكر ابوالوفا احمد  مدير   المقيد برقم قيد    136432   وتم ايداعه بتاريخ    2019-06-19 

برقم ايداع   25592 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  أستقاله
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4297 - ابراهيم محمد محمود السوداني  مدير   المقيد برقم قيد    136547   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2019 برقم ايداع   25946 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  استقاله

4298 - احمد العربي عبده عباس السيد  مدير   المقيد برقم قيد    136547   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2019 برقم ايداع   25946 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في 

علقتها مع الغير ولهما  ) مجتمعان  أو منفردان (  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته 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 وغلق الحسابات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافـة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشبكات والفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيـة والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد أو بالجـل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر.

4299 - على عثمان احمد حسانين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    163003   وتم ايداعه بتاريخ    

08-03-2021 برقم ايداع   11211 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  خروج

4300 - جمال عباس محمد جمال الدين محمود  مدير   المقيد برقم قيد    166921   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2021 برقم ايداع   24971 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

4301 - علء فتحى طلب احمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    166921   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2021 برقم ايداع   24971 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  يمثل المديرون السيد/ جمال 

عباس محمد جمال الدين محمود والسيد/ محمود شلبى محمود شلبى  والسيد/ علء فتحى طلب احمد خليل الشركة 

في علقتها 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 مجتمعين أو 

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 وغلقها وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس 

المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات واالصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل ولهما حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر.

4302 - محمود شلبى محمود شلبى  مدير   المقيد برقم قيد    166921   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-06 

برقم ايداع   24971 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

4303 - سامي احمد سعيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    200000   وتم ايداعه بتاريخ    28-12-2022 برقم 

ايداع   89649 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  
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4304 - انطوان حليم كرم  مدير   المقيد برقم قيد    128403   وتم ايداعه بتاريخ    04-12-2018 برقم 

ايداع   51723 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  يكون للمدير السيد / انطوان حليم كرم  منفردا كافة 

السلطات المقررة لدارة الشركة والتعامل باسمها وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركة في هذا النظام او 

قانون الشركات او لئحته التنفيذية - ويمثل المدير الشركة امام القضاء والغير ويكون المدير مسئول عن ادارتها 

امام مؤسسها - وللمدير السيد/ انطوان حليم كرم منفردا الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة 

امام القضاء وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن 

راس المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية والراضي  والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في 

تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر

4305 - عمرو محمد علي محمد  مدير علقات عامة   المقيد برقم قيد    128403   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2018 برقم ايداع   51723 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  استقالة

4306 - دينا محمد محمد احمد كمال  مدير   المقيد برقم قيد    164577   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-06 

برقم ايداع   16477 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركه في علقتها مع الغير 

ولهم 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 في 

التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها وكذلك لهم الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه و 

الراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق 

بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وكل ذلك باسم 

الشركه وضمن اراضها.

4307 - أسماء شعبان كمال على  مدير   المقيد برقم قيد    170034   وتم ايداعه بتاريخ    2021-08-04 

برقم ايداع   35354 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  استقاله

4308 - محمود محمد محمد السيد عوض ا  مدير   المقيد برقم قيد    170034   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2021 برقم ايداع   35354 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركه في 

علقتها مع الغير ولهم مجتمعين او منفردين في 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 في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات والفراج عن راس المال 

وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع 

والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد 

مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات السنديه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل ولها حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

4309 - هيما محمد غزوان قصاص HAIMA M.GHAZWAN KASSAS  شريك متضامن   المقيد برقم 

قيد    190867   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2022 برقم ايداع   48345 تم التأشير فى تاريخ 

29-12-2022  بــ :  
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4310 - لبنى محمد غزوان قصاص LOBNA M.GHAZWAN KASSAS  شريك متضامن   المقيد برقم 

قيد    190867   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2022 برقم ايداع   48345 تم التأشير فى تاريخ 

29-12-2022  بــ :  

4311 - محمد غزوان مصطفى قصاص  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    190867   وتم ايداعه بتاريخ    

04-08-2022 برقم ايداع   48345 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  

4312 - لنا محمد غزوان قصاص LANA M.GHAZWAN KASSAS  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    

190867   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2022 برقم ايداع   48345 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ 

  :

4313 - طارق امير ارسلنTARIK AMIR ARSLAN  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    190867   

وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2022 برقم ايداع   48345 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خروج

4314 - طلل ارسلنTALAL ARSLAN  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    190867   وتم ايداعه 

بتاريخ    04-08-2022 برقم ايداع   48345 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خروج

4315 - محمد شهير ارسلن  MOHAMAD SHAHIR ARSLAN  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    

190867   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2022 برقم ايداع   48345 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ 

:  خروج

4316 - حسن سام ارسلن HASSAN SAM ARSLAN  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    190867   

وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2022 برقم ايداع   48345 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خروج

4317 - سمر حسن كنجو SAMAR HASSAN KANJO  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    190867   

وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2022 برقم ايداع   48345 تم التأشير فى تاريخ 29-12-2022  بــ :  خروج
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تجديد افراد

1 - مصنع الفراعنة لتشكيل المعادن  محمود محمد محمود مرسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4571   قيدت فى   

19-06-2000 برقم ايداع    786 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-18

2 - الفاروق للستصلح والتوريدات لصاحبها عمر الفاروق ابو بكر عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

61180   قيدت فى   14-10-2012 برقم ايداع    21339 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-10-13

3 - ماس دي بى سوفت MAS D B SOFT لصاحبها محمد حسن حسن على البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

95611   قيدت فى   28-07-2016 برقم ايداع    32308 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-07-27

4 - طيبة لتكنولوجيا النظمة لصاحبها مجدي عيد عبد المنصف مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   95954   

قيدت فى   08-08-2016 برقم ايداع    24472 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-08-07

5 - الصينية المصرية للصناعات الغذائية لصاحبها )ايمن خيرى الحفيرى(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

113625   قيدت فى   05-12-2017 برقم ايداع    47770 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-04

6 - المصرية اليابانية لتصنيع و تجميع الجهزة الكهربائية لصاحبها )محمد فوزي محمد ابو النصر(  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   113705   قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    48101 وفى تاريخ  2022-12-04  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-05

7 - نظم مصر لصاحبها احمد عبد الرحمن عبد العزيز الشيحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   50944   قيدت فى   

17-03-2011 برقم ايداع    4655 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-03-16

8 - اليزابيث كارديناس اندرادى ELIZABETH CARDENAS ANDRADE لصاحبها اليزابيث 

كارديناس اندرادى Elizabeth Cardenas Andrade  تاجر فرد سبق قيده برقم :   53505   قيدت فى   

18-08-2011 برقم ايداع    15402 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-17

9 - ترافيك Traffic لصاحبها عبد ا محمد وجدي توفيق ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59296   قيدت 

فى   03-07-2012 برقم ايداع    13972 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-02

10 - محمد مصطفى يوسف عبدالحميد لصاحبها محمد مصطفى يوسف عبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

61422   قيدت فى   23-10-2012 برقم ايداع    22242 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-10-22

11 - الفيروز لتصنيع البلستيك لصاحبتها شيماء على يوسف السيد الجناينى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

94061   قيدت فى   31-05-2016 برقم ايداع    17369 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-05-30

IN TIME DEF FOR SOFTWARE AND SYSTEMS  12 - ان تايم دف للبرمجيات و حلول النظم

SOLUTIONS لصاحبتها دعاء احمد امام بيومى السيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96184   قيدت فى   

16-08-2016 برقم ايداع    25338 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-15

13 - احمد صلح حنفى الجرنوسى لصاحبها احمد صلح حنفى الجرنوسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

101539   قيدت فى   29-01-2017 برقم ايداع    3537 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-01-28
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14 - جين بيوسيستمز Gene Biosystems لصاحبها )ايهاب احمد سيد شحاته(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

113130   قيدت فى   22-11-2017 برقم ايداع    45875 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-11-21

15 - المتحدة للصناعات الورقية والبلستيكية ) يوسف باك ( لصاحبها )يوسف عبد ا موسى يوسف(  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   114292   قيدت فى   18-12-2017 برقم ايداع    50378 وفى تاريخ  2022-12-05  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-17

16 - مصنع الشناوى اللدوات الصحيه والبانيوهات الكريليك لصاحبها فاضل السباعى على الشناوى  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   13809   قيدت فى   25-11-2002 برقم ايداع    1313 وفى تاريخ  06-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-24

17 - مالك صلح الدين لطحن الغلل لصاحبها مالك صلح الدين محمد جوده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

43233   قيدت فى   05-01-2010 برقم ايداع    280 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-01-04

18 - جى - بى - اس مصر للبرمجيات لصاحبها محمد حسين محمد حسين احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

60771   قيدت فى   25-09-2012 برقم ايداع    19783 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-09-24

19 - شكرى حسن حسين سالم لصاحبها شكرى حسن حسين سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61746   قيدت 

فى   11-11-2012 برقم ايداع    23387 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-10

20 - مدار للستثمار العقاري والمقاولت العمومية لصاحبها عصام شفيق علي ابراهيم بركه  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   90820   قيدت فى   18-02-2016 برقم ايداع    5440 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2026-02-17

21 - بورى تكس للملبس الجاهزة لصاحبها حبيبه محمد قاسم محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

108278   قيدت فى   02-08-2017 برقم ايداع    27519 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-01

22 - المهدي للتجاره والصناعه هشام مهدي امام احمد طبقا للقانون 8 1997  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

5780   قيدت فى   08-03-2004 برقم ايداع    267 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-03-07

23 - المراء للستثمار العقارى والتنمية السياحية لصاحبها ايهاب محمد محمد قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

35098   قيدت فى   20-10-2008 برقم ايداع    21980 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-10-19

24 - المراء للستثمار العقارى والتنمية السياحية لصاحبها ايهاب محمد محمد قابيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

35098   قيدت فى   20-10-2008 برقم ايداع    21981 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2023-10-19

25 - ياسر ربيع سالم مطر لصاحبها ياسر ربيع سالم مطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46623   قيدت فى   

27-06-2010 برقم ايداع    14238 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-26

26 - رشا حميده جنيدى محمد لصاحبها رشا حميده جنيدى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   51673   قيدت 

فى   08-05-2011 برقم ايداع    7424 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-07

27 - تغيير اسم المنشأة ليصبح : اعلف الخليل لصاحبها محمود خليل خليل القرنشاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   62761   قيدت فى   19-12-2012 برقم ايداع    26980 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-18

28 - الرباط لنشر وتقطيع الرخام والجرانيت والمقاولت العامه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73287   قيدت فى   

17-04-2014 برقم ايداع    9459 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-04-16
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29 - الجندول للطباعه و الدعاية و العلن لصاحبها عبده عبد الغفار عبد ا قسم ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

101498   قيدت فى   26-01-2017 برقم ايداع    3370 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-01-25

30 - اى تى ادمنز I T ADMINZ لصاحبها )شيماء عرفه ابوالمعاطى محمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

109566   قيدت فى   12-09-2017 برقم ايداع    33317 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-09-11

31 - لوا اتشن QIN LUO لصاحبها )لوا إتشن QIN LUO )  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110251   قيدت 

فى   02-10-2017 برقم ايداع    36256 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-01

32 - فور هاندريد 400 لصاحبها )ضياء الدين عمر حمشو خطاب(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113722   

قيدت فى   06-12-2017 برقم ايداع    48164 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-12-05

33 - مكتب م.اسامه صادق للتصميمات والستشارات الهندسيه لصاحبها )اسامه محمد صادق الدهش  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   6673   قيدت فى   13-12-2004 برقم ايداع    1984 وفى تاريخ  08-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-12

34 - ابناء النيل لتكنولوجيا المعلومات لصاحبها ياسر سعيد خضري السيد سلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

18099   قيدت فى   15-03-2006 برقم ايداع    3444 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-03-14

35 - منشاة محمد صبرى مصطفى يوسف ابو هانى لصاحبها محمد صبرى مصطفى يوسف ابو هانى  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   21640   قيدت فى   13-12-2006 برقم ايداع    20002 وفى تاريخ  08-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-12

36 - الفتح للتعبئة والتغليف لصاحبها احمد عبد الفتاح ابراهيم ابو هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   68678   

قيدت فى   18-09-2013 برقم ايداع    20045 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2023-09-17

37 - ميجا ستار للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لصاحبها خالد متولي أحمد علي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

73764   قيدت فى   12-05-2014 برقم ايداع    11299 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-05-11

38 - فيوتشر لين للستثمار و التنمية لصاحبها احمد محمد احمد عبد الرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

84748   قيدت فى   15-07-2015 برقم ايداع    20258 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-07-14

39 - منشاة الدولى للبرمجيات لصاحبها ارميا سمير عزمى سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89185   قيدت 

فى   28-12-2015 برقم ايداع    37527 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-12-27

40 - سافيور تكس للملبس القطنيهSavior لصاحبها عبد العظيم التهامى عبد الصمد عبد الصمد  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   102496   قيدت فى   23-02-2017 برقم ايداع    6934 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-02-22

41 - القاهرة للستثمار العقاري لصاحبها طارق عبدا عبدالسلم عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104556   

قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    13704 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-04-11

42 - برايم جراينز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106171   قيدت فى   29-05-2017 برقم ايداع    19482 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-28

43 - معمار مصر للستثمار العقارى و المقاولت العامة لصاحبها )احمد ابراهيم احمد عثمان(  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   111674   قيدت فى   29-10-2017 برقم ايداع    40935 وفى تاريخ  08-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-28
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44 - مصنع الهدي للطباعه وتشغيل الكرتون )ممدوح عبد القادر مصطفي حمدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

1515   قيدت فى   30-06-1999 برقم ايداع    889 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-06-29

45 - الحسن للصناعات الغذائيه حسن عبد ا حسن علي بسيوني  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1550   قيدت فى   

30-03-2003 برقم ايداع    110 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-29

46 - الكريم تكس لصناعه خيوط القطيفه لصاحبها تامر محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   16966   

قيدت فى   01-12-2005 برقم ايداع    16605 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2025-11-30

47 - فايف ستار للستثمار السياحى لصاحبها صلح الدين عبد المنعم صلح الدين محمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   61954   قيدت فى   20-11-2012 برقم ايداع    24198 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-11-19

48 - ابوالسعود للستثمار العقارى والمقاولت العمومية لصاحبها )احمد ابوالسعود إسماعيل ابوضيف(  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   110514   قيدت فى   11-10-2017 برقم ايداع    37413 وفى تاريخ  2022-12-11  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

49 - نيو ايجيبت للستثمار العقارى والمقاولت العمومية لصاحبها )محمد متولى إبراهيم متولى(  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   110531   قيدت فى   11-10-2017 برقم ايداع    37539 وفى تاريخ  11-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-10-10

PANG  لصاحبها ) بانج شينشاو future metal industries 50 - المستقبل للصناعات المعدنية

SHENSHUI (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113381   قيدت فى   28-11-2017 برقم ايداع    46913 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-11-27

51 - الهبه بلست هشام عبد القادر السيد عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   6066   قيدت فى   

07-06-2004 برقم ايداع    788 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-06-06

52 - المل للستثمار العقارى واستصلح الراضى والمقاولت لصاحبها دياب محمود فراج سليمان  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   52770   قيدت فى   04-07-2011 برقم ايداع    12062 وفى تاريخ  12-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-03

53 - سعد للرخام لصاحبها )ياسر سعد احمد سيد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114707   قيدت فى   

25-12-2017 برقم ايداع    52899 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-24

54 - الوردة للنسيج والشرائط  احمد محمود محمد حامد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3587   قيدت فى   

08-11-1998 برقم ايداع    1134 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-11-07

55 - بروكايت للغوص لصاحبها ماسيمليانو بيونا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   52457   قيدت فى   

20-06-2011 برقم ايداع    10830 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-19

56 - ماسيف MASSIVE لصاحبها )انطون ايليا نصحي حنا بطرس(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110373   

قيدت فى   04-10-2017 برقم ايداع    36754 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-10-03

57 - ماراثون يونايتد تكنولوجي  ) marathon  united technology ) IMUT لصاحبها جيه ميشيل اف 

نايت j.MICHEL F . KNIGHT  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113569   قيدت فى   04-12-2017 برقم 

ايداع    47539 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-12-03

58 - نفين ابراهيم ايوب سى بى مارو لصاحبها نفين ابراهيم ايوب ارمانيوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

115065   قيدت فى   01-01-2018 برقم ايداع    149 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-31
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59 - الوفاء لصاحبها رباب محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   18818   قيدت فى   11-05-2006 برقم 

ايداع    6588 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

60 - المصرية برنت لطباعة المنسوجات لصاحبها ) جرجس فايز ابراهيم شحاته (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

25662   قيدت فى   10-07-2007 برقم ايداع    13491 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-07-09

NEXT - 61 عماد فؤاد عطيه شمس الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   36309   قيدت فى   2002-05-20 

برقم ايداع    2436 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

62 - القيسى لصاحبها خالد رشيد ابراهيم القيسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   46696   قيدت فى   

29-06-2010 برقم ايداع    14527 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-28

63 - جى اند إى لحفظ الحاصلت الزراعية G&E لصاحبها جورج عوض الياس عوض  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   62143   قيدت فى   26-11-2012 برقم ايداع    24865 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-11-25

64 - كفاح ستون للرخام و الجرانيت لصاحبها محمود محمد محمود عبد العزيز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

62607   قيدت فى   13-12-2012 برقم ايداع    26456 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-12

65 - غريب للنتاج السينمائى و التوزيع M .O . L لصاحبها محمد غريب كمال الدين عبد السلم  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   75916   قيدت فى   25-08-2014 برقم ايداع    20031 وفى تاريخ  14-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-24

66 - ممدوح للخدمات البترولية و الستثمار العقاري لصاحبها ممدوح حلمي محمود معل  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   103905   قيدت فى   27-03-2017 برقم ايداع    11393 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-03-26

67 - تكنو بلست لمواد التعبئة والطباعة ) مؤنس نجيب اسكندر (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   3730   قيدت 

فى   04-11-2007 برقم ايداع    22416 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-03

68 - الحافظ للتكييف والتبريد لصاحبها محمد نزير عبد الغنى الحافظ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   29990   

قيدت فى   28-01-2008 برقم ايداع    1843 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-01-27

69 - مكة ميديكال لصاحبها مروه جمال على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60267   قيدت فى   

02-09-2012 برقم ايداع    17777 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-01

70 - ارابيل للستثمار السياحى و العقارى لصاحبها عاطف محمد السيد فرغلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

71858   قيدت فى   19-02-2014 برقم ايداع    4251 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-02-18

71 - الشرقيه لصناعه المنتجات المعدنيه احمد عبد الوهاب احمد حسن لملوم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

97654   قيدت فى   02-12-2002 برقم ايداع    6880 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-01

72 - ستار للتقنية والستثمار لصاحبها عيسى عطيه محمد عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   64374   قيدت 

فى   24-02-2013 برقم ايداع    4090 وفى تاريخ  17-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-02-23

73 - الخياط لتصنيع حبيبات ال بى فى سى ونعال الحذية لصاحبها محمد احمد محمود محمد  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   29493   قيدت فى   03-01-2008 برقم ايداع    239 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2028-01-02
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74 - مواهب كيدز لصاحبها محمود عوض سلمه ناصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93451   قيدت فى   

11-05-2016 برقم ايداع    15190 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-05-10

75 - هيام احمد ابراهيم خليل لصاحبها هيام احمد ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99604   قيدت فى   

01-12-2016 برقم ايداع    38917 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-30

76 - احمد صبرى احمد ابراهيم لصاحبها احمد صبرى احمد ابراهيم خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99605   

قيدت فى   01-12-2016 برقم ايداع    38918 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-11-30

77 - ار اتش الدولية للستثمار السياحي والتسويق الرياضي لصاحبها )محمد السيد محمد منصور عثمان(  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   108865   قيدت فى   20-08-2017 برقم ايداع    30111 وفى تاريخ  

18-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

78 - منشاة النيل للصناعات الغذائية لصاحبها ) خالد سعيد سيد احمد شهاب الدين (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

111276   قيدت فى   24-10-2017 برقم ايداع    40023 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-23

79 - كازارى KAZARY لصاحبها محمد عماد الدين محمد محمد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   56106   

قيدت فى   17-01-2012 برقم ايداع    1412 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-16

80 - مطاحن الفرقان لصاحبها سيد عباس سلطان محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   58411   قيدت فى   

15-05-2012 برقم ايداع    58411 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-14

81 - اورانج للنقل المبرد لصاحبها كريم يوسف عبد الكريم يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80981   قيدت 

فى   12-03-2015 برقم ايداع    7078 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-03-11

82 - الرضا لصاحبها رضا خليل ابراهيم فراج  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94299   قيدت فى   

06-06-2016 برقم ايداع    18229 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-05

83 - عصام الدين للستثمار العقار ي والمقاولت العمومية لصاحبها محمد عصام الدين محمد السيد ابو غنيمة  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   101717   قيدت فى   02-02-2017 برقم ايداع    4165 وفى تاريخ  

19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-01

84 - الوطنية لصيانه محطات المياه و المقاولت لصاحبها )ابانوب بخيت ثابت عزيز(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

110595   قيدت فى   12-10-2017 برقم ايداع    37754 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-11

85 - الشهد لتعبئة وتصنيع وحفظ المواد الغذائية لصاحبها جمال عابدين العراقى ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

25271   قيدت فى   17-06-2007 برقم ايداع    11806 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-16

86 - المانة للمزارع السمكية والعلف لصاحبها حجازى عبد الرازق عبد الفتاح شهاب الدين  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   27549   قيدت فى   01-10-2007 برقم ايداع    20328 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-09-30

87 - ماجد حلمى نصير سرور للستثمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37185   قيدت فى   2009-02-16 

برقم ايداع    3262 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-15

88 - محمد عمر عبد العزيز محمد البنا لصاحبها محمد عمر عبد العزيز محمد البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

59000   قيدت فى   14-06-2012 برقم ايداع    12736 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-06-13
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89 - الكافي للحديد والكريتال لصاحبها صلح عبد الكافي فرجاني حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62682   

قيدت فى   17-12-2012 برقم ايداع    26733 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-12-16

90 - وكيلك للبرمجيات وخدمات رجال العمال لصاحبها حسين احمد محمد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

94079   قيدت فى   31-05-2016 برقم ايداع    17468 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-05-30

91 - تكنولجي ايجبت لصاحبها )احمد حسني عبد الحميد احمد على(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110161   

قيدت فى   01-10-2017 برقم ايداع    35898 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-09-30

92 - الهندسية لتشكيل و تشغيل المعادن لصاحبها )تقى الدين عبدالدايم يوسف محمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

113834   قيدت فى   10-12-2017 برقم ايداع    48612 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-12-09

93 - : لنوى la nuit لصاحبها اسماعيل شحاته اسماعيل حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114886   قيدت 

فى   28-12-2017 برقم ايداع    53613 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-27

94 - لنوى la nuit لصاحبها اسماعيل شحاته اسماعيل حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114887   قيدت 

فى   28-12-2017 برقم ايداع    53614 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-27

95 - محمد فتحى عبد الباقى حسان لصاحبها محمد فتحى عبد الباقى حسان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   60165   

قيدت فى   27-08-2012 برقم ايداع    17364 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-08-26

96 - جيه ام اس لدارة الخدمات لصاحبها مايكل ويليام كيرنان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107382   قيدت 

فى   11-07-2017 برقم ايداع    24229 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-10

97 - رمضان صالح محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   37486   قيدت فى   05-03-2008 برقم ايداع    

4668 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-04

98 - ثمرات النيل لتعبئة و تصدير الحاصلت الزراعية لصاحبها عبد الرحمن بن احمد بن على الجابرى  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   89181   قيدت فى   28-12-2015 برقم ايداع    37523 وفى تاريخ  2022-12-22  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

99 - شباك لنظم المعلومات لصاحبها محمد محمود محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94346   قيدت فى   

08-06-2016 برقم ايداع    18392 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-07

100 - الضواء للستيراد والتصدير لصاحبها مدحت عبد الفتاح صديق .  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94912   

قيدت فى   29-06-2016 برقم ايداع    20624 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-06-28

101 - ام القري للتنمية والستثمار العقاري لصاحبها هدي محمد عمر محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

95817   قيدت فى   04-08-2016 برقم ايداع    24036 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-08-03

102 - ميدى تريد للخدمات البترولية لصاحبها فهيمه محروس خليل ابراهيم ابو يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   104540   قيدت فى   12-04-2017 برقم ايداع    13688 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-04-11

103 - إى تى ميديا لصاحبها احمد طارق عبد العاطى احمد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104817   

قيدت فى   23-04-2017 برقم ايداع    14697 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-04-22
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104 - مختار للستثمار والستيراد والتصدير لصاحبها مختار محمد محمد على محمد عبد الرحمن  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   104959   قيدت فى   27-04-2017 برقم ايداع    15206 وفى تاريخ  2022-12-22  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-26

105 - ليالينا لصاحبها محمد محمود مصطفي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   15035   قيدت فى   

08-06-2005 برقم ايداع    7597 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-06-07

106 - مصنع الحرمين لصاحبها رمضان محمد مصطفي محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   20109   قيدت فى   

20-08-2006 برقم ايداع    12835 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-08-19

107 - الفردوس للملبس الجاهزة لصاحبها عويس صابر حسن محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62829   

قيدت فى   23-12-2012 برقم ايداع    27190 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-12-22

108 - مصنع لوكارنو لصناعة الملبس لصاحبها خالد مصطفى عرفه شلبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

62987   قيدت فى   27-12-2012 برقم ايداع    27725 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-26

109 - كيميت ايجيبت للستثمار السياحى لصاحبها محمد سعيد محمد حسن عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   104767   قيدت فى   19-04-2017 برقم ايداع    14442 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-04-18

110 - ارت فيو للستثمار العقاري و التنميه العمرانيه ART VIEW لصاحبها )محمد يوسف محمود محمد(  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   109770   قيدت فى   18-09-2017 برقم ايداع    34218 وفى تاريخ  

25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-17

111 - كنز البلستيك لصاحبها )حامد الحسينى حامد احمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110306   قيدت فى   

03-10-2017 برقم ايداع    36442 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-02

112 - الجزيره لصاحبها )عبد المحسن قرنى عبد المحسن حسين(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110601   

قيدت فى   12-10-2017 برقم ايداع    37760 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-10-11

113 - الهنا لصاحبها )هاني صلح عبد المنعم عبد الحق رسلن(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112506   قيدت 

فى   09-11-2017 برقم ايداع    43446 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-08

114 - مصنع الزهراء للصناعات المعدنية لصاحبها محمود عبد الرازق امام عبد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   23826   قيدت فى   10-04-2007 برقم ايداع    6523 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-04-09

115 - انفاس مى ايجيبت لصاحبها رائف حازم عبد المقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   59631   قيدت فى   

22-07-2012 برقم ايداع    15389 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-21

116 - محمود فوزى عبد المطلب ابو علفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   71088   قيدت فى   2014-01-20 

برقم ايداع    1247 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-19

117 - محمود فوزى عبد المطلب ابو علفه لصاحبها محمود فوزى عبد المطلب ابوعلفه  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   71088   قيدت فى   20-01-2014 برقم ايداع    1247 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2024-01-19

118 - افندينا للدواجن لصاحبها سامح عادل ابراهيم سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76275   قيدت فى   

08-09-2014 برقم ايداع    21321 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-09-07
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119 - محمد سمير عبد الحكيم محمد لصاحبها )محمد سمير عبد الحكيم محمد(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

110996   قيدت فى   22-10-2017 برقم ايداع    39360 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-21

120 - جولدن ايجل ) لصاحبها عبدالرحمن صبحي العزب ابراهيم (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114337   

قيدت فى   19-12-2017 برقم ايداع    50533 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-12-18

121 - مصنع صن تكس للصباغة التجهيز لصاحبها محمد السيد عمر بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

145800   قيدت فى   27-02-2002 برقم ايداع    2217 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-26

122 - مصنع محمد السيد عمر بيومي لصناعه القمشه - محمد السيد عمر بيومي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

145800   قيدت فى   27-02-2002 برقم ايداع    2217 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-02-26

123 - النمر لتشغيل المعادن لصاحبها نمر جاد ا سالمان عايش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113360   قيدت 

فى   28-11-2017 برقم ايداع    46822 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-27

124 - المحيط لصاحبها )على ريان على ابراهيم(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114776   قيدت فى   

26-12-2017 برقم ايداع    53158 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-25

125 - نجمه الهرام للحلويات لصاحبها )مصطفى مصطفى محمد ندا (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   23540   

قيدت فى   26-03-2007 برقم ايداع    5625 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-03-25

126 - دوكلند للستثمار العقارى والحيوانى لصاحبها سعيد خيرى شلقامى السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

37075   قيدت فى   10-02-2009 برقم ايداع    2795 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-02-09

127 - ايجي بيلد لصاحبها رامى انيس اسكندر جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   43049   قيدت فى   

29-12-2009 برقم ايداع    26455 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2024-12-28

128 - الفرعونية للمنتجات الطبية لصاحبها حاتم حسين سعيد عباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   62735   

قيدت فى   18-12-2012 برقم ايداع    26879 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2027-12-17

129 - دار المنظومة لصاحبها فيصل حمد شويش الشويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   88015   قيدت فى   

19-11-2015 برقم ايداع    33093 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-11-18

130 - مركز الخليج لمراض الكلي والغسيل الكلوي حاتم محمد سمري مرعي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

349517   قيدت فى   27-10-2002 برقم ايداع    18847 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-10-26

131 - بثينه احمد محمد الرشيدي الحافظ للتصنيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1603   قيدت فى   

02-04-2003 برقم ايداع    378 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-04-01

132 - الحافظ للتصنيع فرست بثينه احمد محمد الرشيدي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1603   قيدت فى   

28-12-1997 برقم ايداع    1396 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-27

133 - الشروق للبلستيك لصاحبتها ثريا عبدالسميع محمد ابو زيد طبقا للقانون 8لسنه97  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   14857   قيدت فى   07-06-2005 برقم ايداع    7294 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-06-06
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134 - سمارت لصاحبها محمد جمال محمد صابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97462   قيدت فى   

29-09-2016 برقم ايداع    29870 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-09-28

135 - الحرية لصاحبها قطب محمد هراس عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101305   قيدت فى   

22-01-2017 برقم ايداع    2668 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-01-21

136 - روك للملبس الجاهزة- عمرو عبد العزيز سيد احمد سماحه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   341167   

قيدت فى   29-08-2001 برقم ايداع    15658 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2026-08-28
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تجديد شركات

1 - التحاد الستثماري للمنتجات الغذائيه ) يونيفود (   شركة سبق قيدها برقم :   2706  قيدت فى  

13-12-1997 برقم ايداع   955 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/12/2027  12:00:00ص

2 - ماشي للمستحضرات الطبيه ومستحضرات التجميل   شركة سبق قيدها برقم :   2940  قيدت فى  

01-11-2006 برقم ايداع   16619 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2026  12:00:00ص

3 - ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل ) ماش بريميير (   شركة سبق قيدها برقم :   2940  قيدت 

فى  28-10-2015 برقم ايداع   30707 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/10/2025  12:00:00ص

Mash for Pharmaceutical INDUSTRIES & Cosmetic ) Mash premier - 4( ماش 

للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل ) ماش بريميير (   شركة سبق قيدها برقم :   2940  قيدت فى  

25-08-2004 برقم ايداع   1000029 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/08/2024  12:00:00ص

5 - سيستم تكنيك   شركة سبق قيدها برقم :   8309  قيدت فى  15-04-2014 برقم ايداع   9198 وفى تاريخ  

01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2024  12:00:00ص

6 - هامر للمقاولت المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   11133  قيدت فى  15-04-2004 برقم ايداع   

1936 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2024  12:00:00ص

7 - التحاد الوطنى للستثمار والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   12582  قيدت فى  03-01-2011 برقم 

ايداع   167 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2026  12:00:00

ص

8 - شركة التحاد الوطنى للستثمار والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   23890  قيدت فى  2007-04-15 

برقم ايداع   6780 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/04/2027  

12:00:00ص

9 - التحاد الوطنى للستثمار والتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23890  قيدت فى  2008-06-16 

برقم ايداع   13017 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2023  

12:00:00ص

10 - جلوبكس انترناشيونال جى اى سى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   25224  قيدت فى  

13-06-2007 برقم ايداع   11599 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2027  12:00:00ص

11 - ابوللو للشحن والتفريغ ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26421  قيدت فى  12-08-2007 برقم ايداع   

16698 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2027  12:00:00ص

12 - برو اكتيف تريدنج للمقاولت والتوريدات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   27356  قيدت فى  

20-09-2007 برقم ايداع   19601 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/09/2027  12:00:00ص

13 - نيرمين عبد الواحد سيد عبد الواحد و شريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   28155  قيدت فى  

31-10-2007 برقم ايداع   22236 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/10/2027  12:00:00ص

14 - لوتس للفنادق والمنتجعات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28644  قيدت فى  22-11-2007 برقم 

ايداع   24048 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  

12:00:00ص
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15 - الحرية سيتى للستثمار العقارى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28910  قيدت فى  2007-12-05 

برقم ايداع   25039 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  

12:00:00ص

16 - شركة السويس للرخام والجرانيت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   31999  قيدت فى  1997-10-08 

برقم ايداع   2586 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2027  

12:00:00ص

17 - الحقائق العالمية للنتاج الفنى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   33805  قيدت فى  2010-06-08 

برقم ايداع   12608 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2025  

12:00:00ص

18 - الحقائق العالمية للنتاج الفنى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   33805  قيدت فى  2008-07-27 

برقم ايداع   16437 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/07/2023  

12:00:00ص

19 - شركة ابرامار للملحة   شركة سبق قيدها برقم :   34697  قيدت فى  29-06-2002 برقم ايداع   

2051 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2027  12:00:00ص

20 - سكومى اويل تولز ايجيبت SCOMI OIL TOOLS EGYPT منطقة حرة   شركة سبق قيدها برقم :   

35018  قيدت فى  14-10-2008 برقم ايداع   21523 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/10/2023  12:00:00ص

21 - فندق سليمان ورثه حسن ابراهيم سليمان وابراهيم ابراهيم سليمان   شركة سبق قيدها برقم :   48133  

قيدت فى  29-11-1999 برقم ايداع   4433 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/11/2024  12:00:00ص

22 - السوق العالميه للتجاره )G.M.T( Global Market Trading  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

54786  قيدت فى  30-10-2011 برقم ايداع   20788 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/10/2026  12:00:00ص

23 - الوطنية لتصنيع العلف   شركة سبق قيدها برقم :   55336  قيدت فى  08-12-2011 برقم ايداع   

23380 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2026  12:00:00ص

24 - حماده فرغل محمد مراد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   55949  قيدت فى  10-01-2012 برقم 

ايداع   784 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2027  12:00:00

ص

25 - كريستال فور ماكينك شيرس   شركة سبق قيدها برقم :   56469  قيدت فى  07-02-2012 برقم ايداع   

2743 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2027  12:00:00ص

26 - الشركة الشامية للتجارة العامة والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   58078  قيدت فى  

26-04-2012 برقم ايداع   8996 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2027  12:00:00ص

27 - بالم للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   59207  قيدت فى  28-06-2012 برقم ايداع   13661 وفى 

تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  12:00:00ص

28 - شركه النيل لتجارة و صناعه المواد الغذائية )ش.ذ.م.م( شركه ذات مسئولية محدودة .   شركة سبق قيدها 

برقم :   60608  قيدت فى  18-09-2012 برقم ايداع   19144 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2027  12:00:00ص

( INFINITY MEDICALS INSTRUMENTS CO 29 - إنفينيتى للتجهيزات الطبية و العلمية المحدودة

ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63132  قيدت فى  02-01-2013 برقم ايداع   182 وفى تاريخ  

01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00ص

 - 30

حماده فرغل محمد مراد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   69776  قيدت فى  21-11-2013 برقم ايداع   

24787 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2023  12:00:00ص
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31 - اليسر للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   69776  قيدت فى  21-11-2013 برقم ايداع   

24787 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2023  12:00:00ص

32 - السلم الدولية للتنمية والستثمار الزراعى   شركة سبق قيدها برقم :   73464  قيدت فى  2014-04-29 

برقم ايداع   10191 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2024  

12:00:00ص

33 - دمج شركه مصانع عقل مصطفي علي عبدالعزيز عقل وشركاه في شركه عقل للصناعات المغذية للسيارات 

AKL ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   83869  قيدت فى  16-12-1997 برقم ايداع   8082 وفى تاريخ  

01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

34 - سبعهSEVEN ELEVEN 11 )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100176  قيدت فى  

20-12-2016 برقم ايداع   41072 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2026  12:00:00ص

35 - لوجيك جروب لخدمات العمال Logic Group   شركة سبق قيدها برقم :   104708  قيدت فى  

18-04-2017 برقم ايداع   14227 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/04/2027  12:00:00ص

36 - هيلث اكس بيرت هاوس للخدمات الطبية HEALTH X PERT HOUSE   شركة سبق قيدها برقم :   

107580  قيدت فى  17-07-2017 برقم ايداع   25153 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

37 - ذا كييف THE CAVE   شركة سبق قيدها برقم :   110051  قيدت فى  27-09-2017 برقم ايداع   

35512 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2027  12:00:00ص

38 - بداية للخدمات البترولية Bedaya For Petroleum Services Company   شركة سبق قيدها 

برقم :   110914  قيدت فى  19-10-2017 برقم ايداع   39088 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2027  12:00:00ص

39 - الحمد للقشمة و المنسوجات للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   111086  قيدت فى  

23-10-2017 برقم ايداع   39616 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2027  12:00:00ص

40 - الحرية والنور للصواف والكيماويات والمنسوجات   شركة سبق قيدها برقم :   111397  قيدت فى  

25-10-2017 برقم ايداع   40328 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2027  12:00:00ص

41 - انتيا مصر لصناعة لمبات الليد ANTEYA EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   111854  قيدت فى  

31-10-2017 برقم ايداع   41432 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/10/2027  12:00:00ص

42 - الصعيد الوطنيه للتجاره و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   112777  قيدت فى  15-11-2017 برقم 

ايداع   44411 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  

12:00:00ص

43 - بيانكي للتنمية العقارية والسياحية   شركة سبق قيدها برقم :   113024  قيدت فى  21-11-2017 برقم 

ايداع   45409 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  

12:00:00ص

44 - ان سى تك للستشارات NC TECH   شركة سبق قيدها برقم :   113185  قيدت فى  2017-11-23 

برقم ايداع   46092 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2027  

12:00:00ص

45 - داركوت للستشارات الهندسية DAR coot for engineering consultation   شركة سبق قيدها 

برقم :   114754  قيدت فى  26-12-2017 برقم ايداع   53068 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص
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46 - شركة ميرسك ايجيبت للنقل البحرى ش0م0م - بنظام المناطق الحرة الخاصة   شركة سبق قيدها برقم :   

144911  قيدت فى  30-09-1997 برقم ايداع   8046 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/09/2027  12:00:00ص

47 - سكومى اويل تولز ايجيبت SCOMI OIL TOOLS EGYPT منطقة حرة   شركة سبق قيدها برقم :   

145593  قيدت فى  06-12-1997 برقم ايداع   10353 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/12/2027  12:00:00ص

48 - بنك قطر الوطني الهلي   شركة سبق قيدها برقم :   188894  قيدت فى  22-11-2006 برقم ايداع   

18009 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2026  12:00:00ص

49 - بنك قطر الوطني الهلي   شركة سبق قيدها برقم :   188894  قيدت فى  22-11-2006 برقم ايداع   

18015 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2026  12:00:00ص

50 - شركة السويس للرخام والجرانيت ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم :   308258  قيدت فى  

08-10-1997 برقم ايداع   19756 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/10/2027  12:00:00ص

51 - حتشبسوت للنقل السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   8230  قيدت فى  08-08-2001 برقم ايداع   

1000029 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2026  12:00:00

ص

52 - حتشبسوت للنقل السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   8230  قيدت فى  24-09-2000 برقم ايداع   

1000041 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2025  12:00:00

ص

53 - كريدي اجريكول مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  04-01-2015 برقم ايداع   

140 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2025  12:00:00ص

54 - بنك كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  06-01-2016 برقم ايداع   

481 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2026  12:00:00ص

55 - بنك كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  06-01-2016 برقم ايداع   

482 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2026  12:00:00ص

56 - كريدي اجريكول مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  06-04-2009 برقم ايداع   

6923 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2024  12:00:00ص

57 - كريدي اجريكول مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  06-04-2009 برقم ايداع   

6924 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2019  12:00:00ص

58 - كريدي اجريكول مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  06-04-2009 برقم ايداع   

6925 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2024  12:00:00ص

59 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12603 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

60 - ؛كريدي اجر يكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12604 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

61 - كريدي اجريكو مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12605 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

62 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12606 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

63 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12607 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

64 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12608 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

65 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12609 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص
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66 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12610 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

67 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12611 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

68 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12612 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

69 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12613 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

70 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12614 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

71 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12615 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

72 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12616 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

73 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12617 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

74 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12618 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

75 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12619 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

76 - بنك كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12620 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

77 - بنك كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  21-08-2006 برقم ايداع   

12903 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2026  12:00:00ص

78 - كريدي اجريكول مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  03-04-2014 برقم ايداع   

20051 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2024  12:00:00ص

79 - كريدي اجريكول مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  04-10-2012 برقم ايداع   

20581 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2027  12:00:00ص

80 - كريدي اجريكول مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  10-11-2014 برقم ايداع   

26803 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2024  12:00:00ص

81 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20051  قيدت فى  04-10-2012 برقم ايداع   

1000046 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2027  12:00:00

ص

82 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  20-03-2012 برقم ايداع   

6055 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00ص

83 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  20-03-2012 برقم ايداع   

6056 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00ص

84 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12621 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

85 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12622 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

86 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12623 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

87 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12624 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص
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88 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12625 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

89 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12626 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

90 - كريدي اجريكول مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12627 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

91 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12628 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

92 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12629 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

93 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12630 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

94 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12631 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

95 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   

12632 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

96 - بنك كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  21-08-2006 برقم ايداع   

12904 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2026  12:00:00ص

97 - بنك كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  21-08-2006 برقم ايداع   

12905 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2026  12:00:00ص

98 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   20052  قيدت فى  23-10-2012 برقم ايداع   

22256 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  12:00:00ص

99 - شركة التحاد الوطنى للستثمار والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   23890  قيدت فى  2013-06-18 

برقم ايداع   13966 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2023  

12:00:00ص

100 - التحاد الوطني للستثمار والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   23890  قيدت فى  23-12-2007 برقم 

ايداع   26140 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  

12:00:00ص

101 - حلوانى اخوان ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28614  قيدت فى  21-11-2007 برقم ايداع   

23973 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  12:00:00ص

102 - كواترو للتجاره و الخدمات ش م م  qwattro   شركة سبق قيدها برقم :   29410  قيدت فى  

08-02-2009 برقم ايداع   2483 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2024  12:00:00ص

103 - كواترو للتجاره و الخدمات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29410  قيدت فى  29-05-2017 برقم 

ايداع   19379 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  

12:00:00ص

104 - كواترو للتجاره و الخدمات   شركة سبق قيدها برقم :   30069  قيدت فى  29-05-2017 برقم ايداع   

19378 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

105 - كوانترم للتجارة والخدمات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   39410  قيدت فى  31-12-2007 برقم 

ايداع   26786 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  

12:00:00ص

106 - ايتالفلويد ايجيبت ش ذ م م ) بنظام المناطق الحرة بالسويس (   شركة سبق قيدها برقم :   41343  قيدت 

فى  30-09-2009 برقم ايداع   19792 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/09/2024  12:00:00ص
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107 - كواترو للتجاره و الخدمات qwattro   شركة سبق قيدها برقم :   59480  قيدت فى  2012-07-15 

برقم ايداع   14826 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2027  

12:00:00ص

108 - ترانشن موبيل لداره المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   91719  قيدت فى  16-03-2016 برقم 

ايداع   8844 وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2026  

12:00:00ص

109 - السالميه للنشاءات   شركة سبق قيدها برقم :   304045  قيدت فى  05-05-1997 برقم ايداع   8352 

وفى تاريخ  03-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2027  12:00:00ص

110 - موران للتنميه السياحيه - كمال امين نصير وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2400  قيدت فى  

27-10-1998 برقم ايداع   754 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/10/2023  12:00:00ص

111 - الشمس للتجاره والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   7362  قيدت فى  05-08-2001 برقم ايداع   

1000012 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/08/2026  12:00:00

ص

112 - حتشبسوت للنقل السياحي   شركة سبق قيدها برقم :   8230  قيدت فى  06-08-1997 برقم ايداع   

1371 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

113 - شركه مارينا للرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم :   8599  قيدت فى  28-05-2002 برقم ايداع   

2403 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

114 - شركة ديبا للفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   8803  قيدت فى  24-07-2002 برقم ايداع   3449 

وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  12:00:00ص

115 - الشرق لتجاره قطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   14648  قيدت فى  15-11-1997 برقم 

ايداع   2331 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  

12:00:00ص

116 - الشركة الدوائيه المصريه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   24000  قيدت فى  19-04-2007 برقم 

ايداع   7196 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  

12:00:00ص

117 - المجموعة المتحدة للهندسة والستثمار ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29351  قيدت فى  

27-12-2007 برقم ايداع   26582 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2027  12:00:00ص

118 - رويال فالى للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   30326  قيدت فى  21-05-2008 برقم ايداع   

10710 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2023  12:00:00ص

119 - رويال فالى للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   33605  قيدت فى  15-07-2008 برقم ايداع   

15608 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2023  12:00:00ص

120 - مصرية لتشكيل المعادن ) امفكو ( Egyptian Metal Forming - EMFCO ش م م   شركة سبق 

قيدها برقم :   47439  قيدت فى  04-08-2010 برقم ايداع   17520 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  03/08/2025  12:00:00ص

121 - شركه الصافي للثلج مصطفي محمد عبدالرحيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   51665  قيدت فى  

06-08-2000 برقم ايداع   3214 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/08/2025  12:00:00ص

122 - ابناء شعيب للتجارة ش.ذ.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   52404  قيدت فى  16-06-2011 برقم ايداع   

10656 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2026  12:00:00ص

123 - ابناء شعيب للتجارة ش.ذ.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   52404  قيدت فى  21-10-2014 برقم ايداع   

24944 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2024  12:00:00ص
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124 - أيمن عبدالله عبدالمعبود علي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   56129  قيدت فى  2012-01-18 

برقم ايداع   1497 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2027  

12:00:00ص

125 - احمد غانم كامل مرسى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   57946  قيدت فى  19-04-2012 برقم 

ايداع   8467 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/04/2027  

12:00:00ص

126 - عبد الحكيم طه عبد الحكيم على و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58001  قيدت فى  

23-04-2012 برقم ايداع   8735 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/04/2027  12:00:00ص

127 - شركة مكان Makan   شركة سبق قيدها برقم :   58530  قيدت فى  21-05-2012 برقم ايداع   

10770 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/05/2027  12:00:00ص

128 - حسين أحمد محمد الحثيلي وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   58959  قيدت فى  13-06-2012 برقم 

ايداع   12603 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2027  

12:00:00ص

129 - جولدن تارجت للتسويق والستثمار العقارى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61176  قيدت فى  

27-01-2013 برقم ايداع   1973 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/01/2023  12:00:00ص

130 - جولدن تارجت للتسويق والستثمار العقارى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61176  قيدت فى  

08-12-2014 برقم ايداع   29564 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/12/2024  12:00:00ص

Lab Technology for lab equipment and  131 - لب تكنولوجي للجهزة والتجهيزات المعملية

labsupplies   شركة سبق قيدها برقم :   62178  قيدت فى  27-11-2012 برقم ايداع   25000 وفى 

تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  12:00:00ص

132 - وادى النيل للمشروعات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   62446  قيدت فى  06-12-2012 برقم 

ايداع   25881 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  

12:00:00ص

133 - شركه اتون لنظمه الطاقه الشمسيه   شركة سبق قيدها برقم :   63000  قيدت فى  27-12-2012 برقم 

ايداع   27751 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  

12:00:00ص

134 - الهدية للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   76941  قيدت فى  

22-06-2015 برقم ايداع   18108 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2025  12:00:00ص

135 - الهدية للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   76941  قيدت فى  

22-06-2015 برقم ايداع   18109 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2025  12:00:00ص

136 - تاى شوب للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   79321  قيدت فى  03-02-2016 برقم ايداع   

3607 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2026  12:00:00ص

137 - تاى شوب للتجارة و التوزيع )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   79321  قيدت فى  2015-04-07 

برقم ايداع   10042 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2025  

12:00:00ص

138 - تاى شوب للتجارة و التوزيع )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   79321  قيدت فى  2015-04-07 

برقم ايداع   10043 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2025  

12:00:00ص
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139 - تاى شوب للتجارة و التوزيع )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   79321  قيدت فى  2015-04-07 

برقم ايداع   10044 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2025  

12:00:00ص

140 - تاى شوب للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   79321  قيدت فى  05-05-2016 برقم ايداع   

14471 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2026  12:00:00ص

141 - تاى شوب للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   79321  قيدت فى  05-05-2016 برقم ايداع   

14472 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2026  12:00:00ص

142 - تاى شوب للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   79321  قيدت فى  05-05-2016 برقم ايداع   

14473 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2026  12:00:00ص

143 - تاى شوب للتجارة و التوزيع  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   79321  قيدت فى  2017-05-31 

برقم ايداع   19765 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  

12:00:00ص

144 - تاى شوب للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   79321  قيدت فى  13-11-2016 برقم ايداع   

35234 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2026  12:00:00ص

145 - تاى شوب للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   79321  قيدت فى  13-11-2016 برقم ايداع   

35235 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2026  12:00:00ص

146 - تاى شوب للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   79321  قيدت فى  13-11-2016 برقم ايداع   

35236 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2026  12:00:00ص

147 - تاى شوب للتجارة و التوزيع )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   81711  قيدت فى  2015-04-07 

برقم ايداع   10045 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2025  

12:00:00ص

148 - تاى شوب للتجارة و التوزيع )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   81711  قيدت فى  2015-04-07 

برقم ايداع   10049 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2025  

12:00:00ص

149 - تاى شوب للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   81711  قيدت فى  05-05-2016 برقم ايداع   

14474 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2026  12:00:00ص

150 - تاى شوب للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   81711  قيدت فى  13-11-2016 برقم ايداع   

35237 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2026  12:00:00ص

151 - تاى شوب للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   81713  قيدت فى  04-01-2016 برقم ايداع   

191 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2026  12:00:00ص

152 - شركة فودزونFood Zone )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   82133  قيدت فى  

22-04-2015 برقم ايداع   11378 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2025  12:00:00ص

153 - الهدية للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   84220  قيدت فى  

22-06-2015 برقم ايداع   18110 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2025  12:00:00ص

154 - الهدية للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   84220  قيدت فى  

22-06-2015 برقم ايداع   18111 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2025  12:00:00ص

155 - بينجو العالميه للتجاره و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   85996  قيدت فى  23-02-2017 برقم 

ايداع   6979 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  

12:00:00ص

156 - بينجو العالميه للتجاره و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   85996  قيدت فى  23-02-2017 برقم 

ايداع   6980 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  

12:00:00ص
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157 - بينجو العالميه للتجاره و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   85996  قيدت فى  04-04-2017 برقم 

ايداع   12475 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  

12:00:00ص

158 - بينجو العالميه للتجاره و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   85996  قيدت فى  30-07-2017 برقم 

ايداع   26843 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  

12:00:00ص

159 - المعادى للتجارة الدوات الصحية   شركة سبق قيدها برقم :   86067  قيدت فى  08-09-2015 برقم 

ايداع   25430 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2025  

12:00:00ص

160 - رويال فالى للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   87123  قيدت فى  21-10-2015 برقم ايداع   

29172 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2025  12:00:00ص

161 - رويال فالى للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   87124  قيدت فى  21-10-2015 برقم ايداع   

29173 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2025  12:00:00ص

162 - شركة فودزونFood Zone )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   91085  قيدت فى  

25-02-2016 برقم ايداع   6330 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/02/2026  12:00:00ص

163 - أحتياجات للتوريدات - نيدز Needs - procurement CO. LTD   شركة سبق قيدها برقم :   

91693  قيدت فى  15-03-2016 برقم ايداع   8747 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/03/2026  12:00:00ص

164 - الشرق لتجاره قطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   92917  قيدت فى  24-04-2016 برقم 

ايداع   13442 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2026  

12:00:00ص

165 - شركة كيو باي Q Pay   شركة سبق قيدها برقم :   97710  قيدت فى  11-10-2016 برقم ايداع   

30829 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2026  12:00:00ص

166 - هامر هيد لتكنولوجيا المعلومات Hummer Head Technologies   شركة سبق قيدها برقم :   

99058  قيدت فى  17-11-2016 برقم ايداع   35985 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/11/2026  12:00:00ص

167 - نايل اليت للدوات المنزلية Nile Elite ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   101356  قيدت فى  

23-01-2017 برقم ايداع   2886 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2027  12:00:00ص

168 - تريبديزر للدعاية و العلن TRIPDIZER   شركة سبق قيدها برقم :   101357  قيدت فى  

23-01-2017 برقم ايداع   2885 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2027  12:00:00ص

169 - المعاز للستثمار العقاري و المقاولت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102001  قيدت فى  

09-02-2017 برقم ايداع   5188 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/02/2027  12:00:00ص

170 - النخبه لخدمات رجال العمال )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102622  قيدت فى  

26-02-2017 برقم ايداع   7320 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/02/2027  12:00:00ص

171 - الفاروق للستثمار والتطوير العقاري  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102940  قيدت فى  

05-03-2017 برقم ايداع   8107 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2027  12:00:00ص

172 - الفاروق للستثمار والتطوير العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   102940  قيدت فى  2017-04-20 

برقم ايداع   14578 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2027  

12:00:00ص
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173 - ام ايه ان للبلستيك M.A.N FOR PLASTIC   شركة سبق قيدها برقم :   105597  قيدت فى  

15-05-2017 برقم ايداع   17441 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2027  12:00:00ص

Omar Company for General Trading and  174 - شركة عمر للتجارة العامة والتوزيع

Distribution )ش.ذ.م.م.(   شركة سبق قيدها برقم :   107682  قيدت فى  19-07-2017 برقم ايداع   

25602 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  12:00:00ص

175 - إرادة مصر للتنمية و استصلح الراضى   شركة سبق قيدها برقم :   108687  قيدت فى  

14-08-2017 برقم ايداع   29226 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص

176 - شركة محمد حبو وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم :   108774  قيدت فى  16-08-2017 برقم ايداع   

29601 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  12:00:00ص

177 - شركة محمد حبو وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم :   108775  قيدت فى  16-08-2017 برقم ايداع   

29602 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  12:00:00ص

178 - شركه اكاديميه قلم وورقه PEN & PAPER ACADEMY   شركة سبق قيدها برقم :   109047  

قيدت فى  24-08-2017 برقم ايداع   30888 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/08/2027  12:00:00ص

179 - ليف فاشون للتصنيع و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   109156  قيدت فى  27-08-2017 برقم 

ايداع   31384 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

180 - هامر برودكشن HAMMER PRODUCTION   شركة سبق قيدها برقم :   109207  قيدت فى  

28-08-2017 برقم ايداع   31682 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/08/2027  12:00:00ص

181 - فرست جروب للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   109419  قيدت فى  07-09-2017 برقم 

ايداع   32718 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2027  

12:00:00ص

182 - شركه ابسلون للتوكيلت التجارية )epsilon   شركة سبق قيدها برقم :   109959  قيدت فى  

25-09-2017 برقم ايداع   35065 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/09/2027  12:00:00ص

183 - بيتل وير BEETLE WARE   شركة سبق قيدها برقم :   110108  قيدت فى  28-09-2017 برقم 

ايداع   35731 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2027  

12:00:00ص

184 - بزنس سابلى هاب business supply hub   شركة سبق قيدها برقم :   110342  قيدت فى  

04-10-2017 برقم ايداع   36632 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/10/2027  12:00:00ص

185 - الرؤية لتقنيات البناء vision for construction technology   شركة سبق قيدها برقم :   

111377  قيدت فى  25-10-2017 برقم ايداع   40309 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/10/2027  12:00:00ص

186 - أول ورلد للمقاولت العامة و التنمية العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   112388  قيدت فى  

08-11-2017 برقم ايداع   42996 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2027  12:00:00ص

187 - ايه دبليوكيه للخدمات اللوجستيه   شركة سبق قيدها برقم :   112407  قيدت فى  08-11-2017 برقم 

ايداع   43141 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص

188 - ار.او.اى للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   113110  قيدت فى  22-11-2017 برقم ايداع   

45824 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص
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189 - وهب ا احمد عمار دياب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113116  قيدت فى  2017-11-22 

برقم ايداع   45830 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  

12:00:00ص

190 - تاج العز لخدمات النظافه   شركة سبق قيدها برقم :   113233  قيدت فى  26-11-2017 برقم ايداع   

46271 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  12:00:00ص

191 - فلفير اند فود تكنولوجي لتصنيع الغذية اف اف تى   شركة سبق قيدها برقم :   113624  قيدت فى  

05-12-2017 برقم ايداع   47769 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2027  12:00:00ص

192 - بترو للخدمات اللوجستية Petro   شركة سبق قيدها برقم :   113706  قيدت فى  06-12-2017 برقم 

ايداع   48102 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  

12:00:00ص

193 - الحياة للتعبئة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   113817  قيدت فى  10-12-2017 برقم ايداع   

48523 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص

194 - الشركة العالمية العربية للتجارة والتوريد   شركة سبق قيدها برقم :   113855  قيدت فى  

11-12-2017 برقم ايداع   48717 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/12/2027  12:00:00ص

195 - سانت جوزفين سنتر اوف انجليش للخدمات التعليمية   شركة سبق قيدها برقم :   113991  قيدت فى  

13-12-2017 برقم ايداع   49197 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/12/2027  12:00:00ص

196 - سيلفركى للتكنولوجيا                SILVERKEY TECHNOLOGIES   شركة سبق قيدها برقم :   

114283  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   50302 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

197 - ارت مو للثاث Art Mo   شركة سبق قيدها برقم :   114889  قيدت فى  28-12-2017 برقم ايداع   

53639 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  12:00:00ص

198 - تي أند أم للتجارة و التوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   114960  قيدت فى  31-12-2017 برقم 

ايداع   53794 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  

12:00:00ص

199 - شركه ووتر مان مصر للصناعات   شركة سبق قيدها برقم :   116690  قيدت فى  1997-10-26 

برقم ايداع   13204 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  

12:00:00ص

200 - الشركه المصريه لنشاءات الساحليه   شركة سبق قيدها برقم :   291688  قيدت فى  1995-10-10 

برقم ايداع   15012 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2025  

12:00:00ص

201 - الشركة المصرية للزيوت الطبيعية   شركة سبق قيدها برقم :   306277  قيدت فى  22-07-1997 برقم 

ايداع   14298 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2027  

12:00:00ص

202 - الجيال لتصنيع الكريتال واللوميتال }عاطف ابو العينين يوسف وشركاه {   شركة سبق قيدها برقم :   

3738  قيدت فى  15-04-2001 برقم ايداع   409 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  14/04/2026  12:00:00ص

203 - شركه بولي باك ايجيبت سعيد حسن علي شرف الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5380  قيدت 

فى  31-05-2004 برقم ايداع   715 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/05/2024  12:00:00ص

204 - صن سمايل لدارة المنشات السياحية والرياضية ) صن سمايل هوتيل (   شركة سبق قيدها برقم :   

7864  قيدت فى  19-11-2001 برقم ايداع   6352 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/11/2026  12:00:00ص
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205 - ميراج للفنادق والتنميه السياحيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8751  قيدت فى  2004-04-26 

برقم ايداع   955 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/04/2024  

12:00:00ص

206 - ميراج للفنادق والتنمية السياحية) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   8751  قيدت فى  2012-09-25 

برقم ايداع   19715 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2027  

12:00:00ص

207 - ميراج للفنادق والتنمية السياحية) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   8751  قيدت فى  2012-09-25 

برقم ايداع   19716 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2027  

12:00:00ص

208 - ميديكا لب جروب للتجارة والصناعه   شركة سبق قيدها برقم :   9192  قيدت فى  31-10-2002 برقم 

ايداع   5211 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2027  

12:00:00ص

209 - ميديا لب جروب للتجارة والصناعه   شركة سبق قيدها برقم :   9192  قيدت فى  20-08-2015 برقم 

ايداع   23246 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2025  

12:00:00ص

210 - شركة الشطبي للحاق العماله المصريه بالخارج   شركة سبق قيدها برقم :   9207  قيدت فى  

05-11-2002 برقم ايداع   5290 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/11/2027  12:00:00ص

211 - اندماج شركة المجموعة المصرية للتجهيزات الطبية  فى شركة المجموعه المصرية للستيراد والتصدير   

شركة سبق قيدها برقم :   9374  قيدت فى  30-12-2002 برقم ايداع   6072 وفى تاريخ  2022-12-05  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص

212 - اتيسا مصر للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   10092  قيدت فى  20-07-2003 برقم ايداع   3554 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2023  12:00:00ص

213 - اسامه حامد عبد المجيد شهاب الدين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   16068  قيدت فى  

25-08-2005 برقم ايداع   12123 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/08/2025  12:00:00ص

214 - تسويق للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   16723  قيدت فى  06-02-2011 برقم ايداع   

1000036 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2026  12:00:00

ص

215 - تسويق للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   16723  قيدت فى  04-02-2016 برقم ايداع   

1000075 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/02/2026  12:00:00

ص

216 - شركة الكان لشبكات التصالت والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   18332  قيدت فى  

11-08-2010 برقم ايداع   1000048 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/08/2025  12:00:00ص

217 - السنطه لمجازر الدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   22238  قيدت فى  24-01-2007 برقم ايداع   

1194 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2027  12:00:00ص

218 - مكارى للخبرة الستشارية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   28288  قيدت فى  21-02-2013 برقم 

ايداع   3579 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/02/2023  

12:00:00ص

219 - اتش ال بى مصر - مكارى للخبرة الستشارية HLB EGYPT - Makary Consulting   شركة 

سبق قيدها برقم :   28288  قيدت فى  07-11-2007 برقم ايداع   22724 وفى تاريخ  05-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  12:00:00ص

220 - المصرية العالمية للطيران   شركة سبق قيدها برقم :   28773  قيدت فى  29-11-2007 برقم ايداع   

24574 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص
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221 - اورانا مصر للمنتجات الغذائية والتطوير ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28950  قيدت فى  

05-12-2007 برقم ايداع   25164 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2027  12:00:00ص

222 - اسبير للتدريب ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29367  قيدت فى  30-12-2007 برقم ايداع   

26643 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص

223 - موتركس انتر يورز احمد عبد الحميد احمد خلف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   29419  قيدت فى  

31-12-2007 برقم ايداع   26838 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/12/2027  12:00:00ص

224 - مجموعة الحارثى الدولية للخدمات والتوريدات ALHARTHY INTERNATIONAL GROUP ش 

ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29424  قيدت فى  31-12-2007 برقم ايداع   26848 وفى تاريخ  

05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

225 - سبيد سبورتس اكاديمى SPEED SPORTS ACADEMY ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   

29500  قيدت فى  03-01-2008 برقم ايداع   263 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

226 - شركه المقاولت والصناعات التخصيصيه ش م م احدى شركات عثمان احمد عثمان وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   38534  قيدت فى  04-05-2009 برقم ايداع   8854 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2024  12:00:00ص

227 - سى تريكير للخدمات البحرية Sea Trekker for Marine Services ش م م   شركة سبق قيدها 

برقم :   39903  قيدت فى  06-07-2009 برقم ايداع   14191 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2024  12:00:00ص

228 - شركه المقاولت والصناعات التخصصيه ش م م احدى شركات عثمان احمد عثمان وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   43372  قيدت فى  15-12-1977 برقم ايداع   6832 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2027  12:00:00ص

229 - بكينج فود للصناعات الغذائية Peking Food CO   شركة سبق قيدها برقم :   44764  قيدت فى  

05-06-2012 برقم ايداع   11857 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

230 - بكينج فود للصناعات الغذائية Peking Food CO   شركة سبق قيدها برقم :   44764  قيدت فى  

08-10-2013 برقم ايداع   21501 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/10/2023  12:00:00ص

231 - بكينج فود للصناعات الغذائية Peking Food CO   شركة سبق قيدها برقم :   44764  قيدت فى  

08-10-2013 برقم ايداع   21502 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/10/2023  12:00:00ص

232 - بكينج فود للصناعات الغذائية Peking Food CO   شركة سبق قيدها برقم :   44764  قيدت فى  

08-10-2013 برقم ايداع   21503 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/10/2023  12:00:00ص

233 - بكينج فود للصناعات الغذائية Peking Food CO   شركة سبق قيدها برقم :   44764  قيدت فى  

09-10-2013 برقم ايداع   21656 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/10/2023  12:00:00ص

234 - الدانا للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   48582  قيدت فى  18-10-2010 برقم ايداع   22583 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2025  12:00:00ص

235 - شركة بريما للصناعات الغذائية المتطورة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   50111  قيدت فى  

23-01-2011 برقم ايداع   1759 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2026  12:00:00ص

236 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   53804  قيدت فى  07-04-2016 برقم ايداع   

11724 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2026  12:00:00ص
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237 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة TEMA RETAIL EG S.A.E  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

53804  قيدت فى  25-11-2012 برقم ايداع   24709 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/11/2027  12:00:00ص

238 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   53804  قيدت فى  23-08-2016 برقم ايداع   

26117 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/08/2026  12:00:00ص

239 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   53804  قيدت فى  30-11-2014 برقم ايداع   

28810 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2024  12:00:00ص

240 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   53804  قيدت فى  21-09-2016 برقم ايداع   

28897 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2026  12:00:00ص

241 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   53804  قيدت فى  21-09-2016 برقم ايداع   

28898 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2026  12:00:00ص

242 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة TEMA RETAIL EG S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   53804  قيدت 

فى  22-11-2015 برقم ايداع   33289 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/11/2025  12:00:00ص

243 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة TEMA RETAIL EG S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   53804  قيدت 

فى  22-11-2015 برقم ايداع   33290 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/11/2025  12:00:00ص

244 - الوطنية للتفريخ   شركة سبق قيدها برقم :   55562  قيدت فى  20-12-2011 برقم ايداع   24377 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2026  12:00:00ص

245 - الوطنية للتفريخ   شركة سبق قيدها برقم :   55563  قيدت فى  20-12-2011 برقم ايداع   24378 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2026  12:00:00ص

246 - الوطنية للتفريخ   شركة سبق قيدها برقم :   55563  قيدت فى  12-12-2012 برقم ايداع   26354 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

247 - بكينج فود للصناعات الغذائية Peking Food CO   شركة سبق قيدها برقم :   60456  قيدت فى  

11-09-2012 برقم ايداع   18540 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/09/2027  12:00:00ص

248 - بكينج فود للصناعات الغذائية Peking Food CO   شركة سبق قيدها برقم :   60456  قيدت فى  

08-10-2013 برقم ايداع   21504 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/10/2023  12:00:00ص

249 - تانجو للتصنيع والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   61287  قيدت فى  17-10-2012 برقم ايداع   

21756 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2027  12:00:00ص

250 - شركة شوترز للستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   61577  قيدت فى  04-11-2012 برقم 

ايداع   22734 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2027  

12:00:00ص

251 - باور ايجيبت للمشروعات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   61687  قيدت فى  07-11-2012 برقم 

ايداع   23197 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  

12:00:00ص

252 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   62094  قيدت فى  25-11-2012 برقم ايداع   

24710 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  12:00:00ص

253 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   62094  قيدت فى  30-11-2014 برقم ايداع   

28811 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/11/2024  12:00:00ص

254 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   62094  قيدت فى  21-09-2016 برقم ايداع   

28899 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2026  12:00:00ص
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255 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة TEMA RETAIL EG S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   62094  قيدت 

فى  22-11-2015 برقم ايداع   33290 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/11/2025  12:00:00ص

256 - أمبلج لمواد التعبئة والتغليف   شركة سبق قيدها برقم :   62225  قيدت فى  14-04-2014 برقم ايداع   

9141 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2024  12:00:00ص

257 - أمبلج لمواد التعبئة والتغليف Emballage Company   شركة سبق قيدها برقم :   62225  قيدت 

فى  28-11-2012 برقم ايداع   25138 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2027  12:00:00ص

258 - مينا جميل جورجى و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   62316  قيدت فى  03-12-2012 برقم ايداع   

25461 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص

Advanced Communicatoin Electronic Systems ( 259 - انظمة التصالت اللكترونية المتقدمة

ACES (  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62532  قيدت فى  11-12-2012 برقم ايداع   26168 وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

260 - بيت الصناعات المصرية   شركة سبق قيدها برقم :   85282  قيدت فى  10-08-2015 برقم ايداع   

22208 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2025  12:00:00ص

261 - سنوحي لمواد البناء   شركة سبق قيدها برقم :   87330  قيدت فى  10-10-1990 برقم ايداع   6912 

وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2025  12:00:00ص

262 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة TEMA RETAIL EG S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88064  قيدت 

فى  22-11-2015 برقم ايداع   33291 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/11/2025  12:00:00ص

263 - شركة اى فال A VAL   شركة سبق قيدها برقم :   90145  قيدت فى  27-01-2016 برقم ايداع   

2786 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2026  12:00:00ص

264 - مزايا مصر للتنميه الزراعية و الصناعية و العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   101812  قيدت فى  

06-02-2017 برقم ايداع   4461 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/02/2027  12:00:00ص

265 - نوتريشن كومباني NUTRITION COMPANY   شركة سبق قيدها برقم :   102016  قيدت فى  

09-02-2017 برقم ايداع   5203 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/02/2027  12:00:00ص

266 - معامل دجلة للتحاليل الطبية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102160  قيدت فى  2017-02-14 

برقم ايداع   5768 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2027  

12:00:00ص

267 - حنفى عبدالغنى فؤاد عبد العال و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   102891  قيدت فى  

02-03-2017 برقم ايداع   7953 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/03/2027  12:00:00ص

Union Of Arabian Aljazeera Construction - 268   شركة سبق قيدها برقم :   103127  قيدت 

فى  08-03-2017 برقم ايداع   8791 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2027  12:00:00ص

269 - هالبيرتون اكويبمنت   شركة سبق قيدها برقم :   105793  قيدت فى  10-09-1983 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/09/2023  12:00:00

ص

270 - هالبيرتون اكويبمنت   شركة سبق قيدها برقم :   105793  قيدت فى  16-10-1991 برقم ايداع   

1000003 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2026  12:00:00

ص

Page 1508 of 1616 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

271 - بعد التعديل اسم الشركة هو : اوريون فالى لتكنولوجيا المعلومات Orion Valley   شركة سبق قيدها 

برقم :   106993  قيدت فى  21-06-2017 برقم ايداع   22585 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

272 - الهدف للخدمات المنية والحراسات ونقل الموال   شركة سبق قيدها برقم :   107631  قيدت فى  

18-07-2017 برقم ايداع   25366 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/07/2027  12:00:00ص

273 - عبده إبراهيم احمد والسيد لطفى عبدالغنى   شركة سبق قيدها برقم :   109095  قيدت فى  

24-08-2017 برقم ايداع   31117 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/08/2027  12:00:00ص

 - 274

الوطنية ريل استيت لدارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   110443  قيدت فى  09-10-2017 برقم 

ايداع   37087 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2027  

12:00:00ص

275 - ارابيسك الدولية Arabesque   شركة سبق قيدها برقم :   110563  قيدت فى  11-10-2017 برقم 

ايداع   37604 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2027  

12:00:00ص

276 - كانوبى للخدمات الهندسية المتكاملة   شركة سبق قيدها برقم :   110632  قيدت فى  2017-10-12 

برقم ايداع   37884 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2027  

12:00:00ص

277 - نوفارتس فارما ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   111108  قيدت فى  08-12-2011 برقم ايداع   

23365 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2026  12:00:00ص

278 - التكنولوجية للصناعه والمقاولت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   111710  قيدت فى  

29-10-2017 برقم ايداع   40972 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/10/2027  12:00:00ص

279 - تريليوم اي جي للخدمات التعليمية   شركة سبق قيدها برقم :   112225  قيدت فى  05-11-2017 برقم 

ايداع   42462 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  

12:00:00ص

280 - الشجرة للمواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   112313  قيدت فى  07-11-2017 برقم ايداع   

42734 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  12:00:00ص

281 - ذا ليدر فور تريدنج اند ايفنت THE LEADER FOR TRADING AND EVENT   شركة سبق 

قيدها برقم :   112373  قيدت فى  07-11-2017 برقم ايداع   4298 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  12:00:00ص

282 - اليفيشن ميديا للدعاية و العلن elevation media   شركة سبق قيدها برقم :   112443  قيدت فى  

08-11-2017 برقم ايداع   43244 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2027  12:00:00ص

283 - بيرل كونكريت PEARL CONCRETE اللؤلؤة   شركة سبق قيدها برقم :   112677  قيدت فى  

13-11-2017 برقم ايداع   44046 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2027  12:00:00ص

284 - برايت سيتي للستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   112788  قيدت فى  15-11-2017 برقم 

ايداع   44529 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  

12:00:00ص

285 - اكاديا انترناشيونال جروب للستثمار العقاري والسياحي   شركة سبق قيدها برقم :   113044  قيدت فى  

21-11-2017 برقم ايداع   45523 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/11/2027  12:00:00ص
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286 - شركة العصرية لتجارة البذور ) بذور ( )Assria Trading Co. ) Bozoor   شركة سبق قيدها برقم 

:   113774  قيدت فى  07-12-2017 برقم ايداع   48410 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/12/2027  12:00:00ص

CAPITAL DREAM FOR REAL ESTATE  287 - شركة كابيتال دريم للتسويق العقارى

MARKETING   شركة سبق قيدها برقم :   113836  قيدت فى  10-12-2017 برقم ايداع   48613 وفى 

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

288 - ستيب واي للتنمية و التطوير STEPWAY FOR DEVELOPMENT   شركة سبق قيدها برقم :   

113862  قيدت فى  11-12-2017 برقم ايداع   48724 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

289 - توب تان اند هاللو بريتي TOP TAN AND HELLO PRETTY   شركة سبق قيدها برقم :   

114400  قيدت فى  19-12-2017 برقم ايداع   50781 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

290 - توتل ريتش للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   114513  قيدت فى  21-12-2017 برقم 

ايداع   51285 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

291 - ميراج للفنادق والتنمية السياحية) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   114815  قيدت فى  

27-12-2017 برقم ايداع   53373 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2027  12:00:00ص

Innovative Seven Contnents For Advanced  292 - القارات السبع المبتكرون للمعايير المتطورة

Dimensions - 7 i cad   شركة سبق قيدها برقم :   114841  قيدت فى  27-12-2017 برقم ايداع   

53433 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

293 - نايل صن للخدمات الستثمارية   شركة سبق قيدها برقم :   115266  قيدت فى  04-01-2018 برقم 

ايداع   906 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2028  12:00:00

ص

294 - كابستون ترافل   شركة سبق قيدها برقم :   307557  قيدت فى  10-09-1997 برقم ايداع   17801 

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

295 - شركه هورايزون للستثمار الصناعى والتجارى   شركة سبق قيدها برقم :   309984  قيدت فى  

08-12-1997 برقم ايداع   24513 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/12/2027  12:00:00ص

296 - شركة شين جروب للستثمارالعقارى والسياحى والمقاولت ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   

310194  قيدت فى  15-12-1997 برقم ايداع   25126 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/12/2027  12:00:00ص

297 - اندماج شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية )سسكو( ش.م.م. شركة مندمجة فى الشركة المصرية 

للخدمات البترولية )ابسكو( ش.م.م. الشركة الدامجة   شركة سبق قيدها برقم :   310351  قيدت فى  

21-12-1997 برقم ايداع   25556 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2027  12:00:00ص

298 - شركه الدلتا للصناعات الدوائيه ) دلتا فارما (  ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1611  قيدت فى  

17-12-1997 برقم ايداع   927 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2027  12:00:00ص

299 - شركه الدلتا للصناعات الدوائيه دلتا فارم   شركة سبق قيدها برقم :   1611  قيدت فى  1997-12-17 

برقم ايداع   928 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  

12:00:00ص

300 - ارت وود للصناعات الخشبيه)عاطف سعد ا قلدس وماهر منير مكارى(   شركة سبق قيدها برقم :   

2654  قيدت فى  07-06-1999 برقم ايداع   439 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  06/06/2024  12:00:00ص
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301 - الياسمين للمنشات الفندقيه   شركة سبق قيدها برقم :   3165  قيدت فى  08-09-2011 برقم ايداع   

16621 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2026  12:00:00ص

302 - جراند بتيش للتنمية السياحيه والعقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   8479  قيدت فى  1997-10-15 

برقم ايداع   1872 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2027  

12:00:00ص

303 - حورس للتنمية الزراعيه والصناعيه والعمال اللوجستيه   شركة سبق قيدها برقم :   8871  قيدت فى  

06-03-2016 برقم ايداع   1000017 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/03/2026  12:00:00ص

304 - المصريه الوربيه للستثمار النمائى ايروجيت دى انفست   شركة سبق قيدها برقم :   9270  قيدت فى  

25-11-2002 برقم ايداع   5546 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/11/2027  12:00:00ص

305 - شركة ريرى لغذاء الطفال   شركة سبق قيدها برقم :   9386  قيدت فى  01-01-2003 برقم ايداع   3 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

306 - ستارز للمشروعات الترفيهية والسياحية   شركة سبق قيدها برقم :   9492  قيدت فى  2007-09-02 

برقم ايداع   18158 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2027  

12:00:00ص

307 - شركه الوادي للصناعات الغذائيه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   17653  قيدت فى  

07-02-2006 برقم ايداع   1501 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/02/2026  12:00:00ص

TECHENOLOGY FOR INDUSTRIAL                    308 - تكنولوجيا الكفاءة الصناعية تاى

EFFICIENCY }TIE   شركة سبق قيدها برقم :   18647  قيدت فى  04-05-2006 برقم ايداع   5853 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/05/2026  12:00:00ص

309 - الفارس المصرية للتجارة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   25926  قيدت فى  11-06-2009 برقم 

ايداع   12056 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2024  

12:00:00ص

310 - شركة الفارس المصرية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   25926  قيدت فى  22-07-2007 برقم 

ايداع   14924 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2027  

12:00:00ص

311 - شركة الفارس المصرية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   25926  قيدت فى  06-08-2007 برقم 

ايداع   16251 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

312 - شركة الفارس المصرية للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   25926  قيدت فى  06-08-2007 برقم 

ايداع   16252 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  

12:00:00ص

313 - الشركة المصرية للحلول التكنولوجية المتكاملة EGY. U T S   شركة سبق قيدها برقم :   26834  

قيدت فى  26-08-2007 برقم ايداع   17665 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/08/2027  12:00:00ص

314 - العابد ترافيل   شركة سبق قيدها برقم :   28602  قيدت فى  21-11-2007 برقم ايداع   23927 وفى 

تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  12:00:00ص

315 - البروج للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28724  قيدت فى  27-11-2007 برقم ايداع   

24383 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  12:00:00ص

316 - برفكت لصناعة الغزول ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28882  قيدت فى  04-12-2007 برقم 

ايداع   24938 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص
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317 - سينرجى فودز ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28917  قيدت فى  05-12-2007 برقم ايداع   

25059 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

318 - إيهاب كرم ميلد مجلع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   29284  قيدت فى  25-12-2007 برقم 

ايداع   26291 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

319 - ايستار ايجيبت للصناعة حديد العشرى ش م م Estar Egypt For Industry Ashrystee   شركة 

سبق قيدها برقم :   29356  قيدت فى  27-12-2007 برقم ايداع   26588 وفى تاريخ  06-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

320 - ايستار ايجيبت للصناعة حديد العشرى ش م م Estar Egypt For Industry Ashrystee   شركة 

سبق قيدها برقم :   29356  قيدت فى  19-10-2016 برقم ايداع   31913 وفى تاريخ  06-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2026  12:00:00ص

321 - بناء العقارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   35067  قيدت فى  16-10-2008 برقم ايداع   

21763 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2023  12:00:00ص

322 - ازدا  ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   43515  قيدت فى  09-05-2017 برقم ايداع   1000113 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

323 - اى اس كو ايجيبت I S CO EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   52387  قيدت فى  2011-06-16 

برقم ايداع   10585 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2026  

12:00:00ص

324 - المصرية العربية للتنمية الصناعية والتجارة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   54757  قيدت فى  

27-10-2011 برقم ايداع   20658 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/10/2026  12:00:00ص

325 - شركه مصر فاترامو للحاسبات والجهزه اللكترونيه   شركة سبق قيدها برقم :   55070  قيدت فى  

14-09-1986 برقم ايداع   5277 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/09/2026  12:00:00ص

326 - ستار بولز للمقاولت STAR POOLS )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   57633  قيدت فى  

04-04-2012 برقم ايداع   7368 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/04/2027  12:00:00ص

327 - دللت العالمية للحراسات والخدمات المنية   شركة سبق قيدها برقم :   59306  قيدت فى  

03-07-2012 برقم ايداع   13982 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2027  12:00:00ص

328 - ماجستيك للستشارات السياحيه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61731  قيدت فى  

08-11-2012 برقم ايداع   23324 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2027  12:00:00ص

329 - المهندسون العرب للتصالت  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62264  قيدت فى  2012-11-29 

برقم ايداع   25273 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  

12:00:00ص

330 - الشافعي للصناعات النسيجية   شركة سبق قيدها برقم :   62458  قيدت فى  06-12-2012 برقم ايداع   

25905 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  12:00:00ص

331 - يونى تريد ) عبدالمحسن طه وشريكه ( UNITRADE )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62948  

قيدت فى  26-12-2012 برقم ايداع   27573 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/12/2027  12:00:00ص

332 - ميدواى للتجارة و التوريدات MidWay for Trading and Supplies )ش.ذ.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   68270  قيدت فى  28-08-2013 برقم ايداع   18321 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2023  12:00:00ص
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333 - ايستار ايجيبت للصناعة حديد العشرى ش م م Estar Egypt For Industry Ashry stee   شركة 

سبق قيدها برقم :   69217  قيدت فى  23-10-2013 برقم ايداع   22446 وفى تاريخ  06-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2023  12:00:00ص

334 - ماسات للتوريدات والمقاولت MASAT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   78177  قيدت فى  

27-11-2014 برقم ايداع   28714 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/11/2024  12:00:00ص

335 - شركة ماكس ماصل إليت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   80953  قيدت فى  2015-11-18 

برقم ايداع   32922 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2025  

12:00:00ص

336 - شركة ماكس ماصل إليت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   80953  قيدت فى  2015-11-18 

برقم ايداع   32951 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2025  

12:00:00ص

337 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   80953  قيدت 

فى  22-06-2016 برقم ايداع   1000076 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/06/2026  12:00:00ص

338 - اكس سبيس X Space   شركة سبق قيدها برقم :   84517  قيدت فى  06-07-2015 برقم ايداع   

19349 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2025  12:00:00ص

339 - شركة ماكس ماصل إليت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   87968  قيدت فى  2015-11-18 

برقم ايداع   32953 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2025  

12:00:00ص

340 - شركة ماكس ماصل إليت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   87968  قيدت فى  2015-11-18 

برقم ايداع   32954 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2025  

12:00:00ص

341 - شركة ماكس ماصل إليت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   87968  قيدت فى  2015-11-18 

برقم ايداع   32956 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2025  

12:00:00ص

342 - شركة ماكس ماصل إليت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   87969  قيدت فى  2015-11-18 

برقم ايداع   32957 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2025  

12:00:00ص

343 - روعه البناء للتطوير العقارى Splendor Construction Real Estate )ش.ذ.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   89229  قيدت فى  29-12-2015 برقم ايداع   37698 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2025  12:00:00ص

344 - اجري ساند للسمدة والكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   89534  قيدت فى  09-11-2017 برقم 

ايداع   43495 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2027  

12:00:00ص

345 - اجري ساند للسمدة والكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   89534  قيدت فى  09-11-2017 برقم 

ايداع   43496 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2027  

12:00:00ص

346 - اجري ساند للسمدة والكيماويات AGRI  SAND   شركة سبق قيدها برقم :   89534  قيدت فى  

21-12-2017 برقم ايداع   51301 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/12/2027  12:00:00ص

347 - شركة ايه زون للصناعات الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم :   92918  قيدت فى  24-04-2016 برقم 

ايداع   13452 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2026  

12:00:00ص
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348 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   94696  قيدت 

فى  22-06-2016 برقم ايداع   19788 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2026  12:00:00ص

349 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   94697  قيدت 

فى  22-06-2016 برقم ايداع   19789 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2026  12:00:00ص

350 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   94698  قيدت 

فى  22-06-2016 برقم ايداع   19790 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2026  12:00:00ص

351 - فرع فايست انلجينباو جى ام بى اتش ) فرع شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة طبقا لقانون المانيا (   

شركة سبق قيدها برقم :   97046  قيدت فى  08-09-2016 برقم ايداع   28320 وفى تاريخ  2022-12-06  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2026  12:00:00ص

352 - شركة بارنز الستثمارية للتجارة والمقاولت وادارة وتشغيل المطاعم والكافيهات BARNES   شركة 

سبق قيدها برقم :   99063  قيدت فى  17-11-2016 برقم ايداع   35997 وفى تاريخ  06-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2026  12:00:00ص

353 - الهمسة للتوريدات العمومية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101360  قيدت فى  2017-01-23 

برقم ايداع   2902 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/01/2027  

12:00:00ص

354 - هالبيرتون اكويبمنت)ش0م0م( بنظام المناطق الحره   شركة سبق قيدها برقم :   105793  قيدت فى  

21-10-1982 برقم ايداع   7962 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/10/2027  12:00:00ص

355 - جولدن فيو للحلول التسويقية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106446  قيدت فى  

05-06-2017 برقم ايداع   20466 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص

356 - المجموعة الستثمارية الدولية للصناعة والتجارة وفقا لحكام قانون 72 لسنة 2017   شركة سبق قيدها 

برقم :   107053  قيدت فى  28-06-2017 برقم ايداع   22808 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  12:00:00ص

357 - اس اتش لنتاج و توزيع زيت و كسب فول الصويا و الملح   شركة سبق قيدها برقم :   107526  

قيدت فى  16-07-2017 برقم ايداع   24897 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/07/2027  12:00:00ص

358 - ترويج للتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   108709  قيدت فى  15-08-2017 برقم ايداع   29328 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  12:00:00ص

359 - كوديلز لتكنولوجيا المعلومات Codiles For Information Technology   شركة سبق قيدها برقم 

:   109030  قيدت فى  23-08-2017 برقم ايداع   30810 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/08/2027  12:00:00ص

360 - حرير النيل للغزل والنسيج   شركة سبق قيدها برقم :   110015  قيدت فى  26-09-2017 برقم ايداع   

35327 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2027  12:00:00ص

361 - بيون للنوادي الصحية PUNE   شركة سبق قيدها برقم :   110781  قيدت فى  16-10-2017 برقم 

ايداع   38369 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

362 - النخبه المصريه للصناعه و التجاره   شركة سبق قيدها برقم :   111105  قيدت فى  2017-10-24 

برقم ايداع   39674 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2027  

12:00:00ص
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363 - دنيا ابراهيم محمد العطوى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   111356  قيدت فى  2017-10-25 

برقم ايداع   40287 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2027  

12:00:00ص

364 - جوما   شركة سبق قيدها برقم :   111356  قيدت فى  25-10-2017 برقم ايداع   40287 وفى تاريخ  

06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2027  12:00:00ص

365 - انكوتك للصناعات الكهربائية INCO-TECH   شركة سبق قيدها برقم :   112478  قيدت فى  

08-11-2017 برقم ايداع   43279 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2027  12:00:00ص

366 - الشركة المصرية السويسرية للتسويق العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   112760  قيدت فى  

15-11-2017 برقم ايداع   44339 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/11/2027  12:00:00ص

367 - شركة أماكن العربية )شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم :   113597  قيدت فى  

04-12-2017 برقم ايداع   47633 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

368 - عبد المنعم احمد دلو و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   113711  قيدت فى  06-12-2017 برقم 

ايداع   48153 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  

12:00:00ص

369 - سي بي ايه CPA  ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   114054  قيدت فى  13-12-2017 برقم 

ايداع   49424 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  

12:00:00ص

370 - محمد فوزى محمد محمد عبد العال وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114349  قيدت فى  

19-12-2017 برقم ايداع   50623 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2027  12:00:00ص

371 - محمد احمد الهادى طمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114535  قيدت فى  21-12-2017 برقم 

ايداع   51359 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

372 - الشنب للتجارة والستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   114648  قيدت فى  2017-12-24 

برقم ايداع   52664 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

373 - الشنب لمواد البناء   شركة سبق قيدها برقم :   114854  قيدت فى  27-12-2017 برقم ايداع   

53446 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

374 - بست تراستي للرخام والجرانيت Best Trusty For Marble And Granite L.T.D   شركة سبق 

قيدها برقم :   114896  قيدت فى  28-12-2017 برقم ايداع   53648 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  12:00:00ص

375 - السيد على عليوه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114954  قيدت فى  28-12-2017 برقم ايداع   

53758 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  12:00:00ص

376 - شركة كواليبيلد للمقاولت واعمال الترميمات   شركة سبق قيدها برقم :   115320  قيدت فى  

20-08-1997 برقم ايداع   9986 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/08/2027  12:00:00ص

377 - بنك قطر الوطنى الهلى   شركة سبق قيدها برقم :   188894  قيدت فى  07-04-2009 برقم ايداع   

6957 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2024  12:00:00ص

378 - بنك قطر الوطني الهلي   شركة سبق قيدها برقم :   188894  قيدت فى  22-11-2006 برقم ايداع   

18002 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2026  12:00:00ص
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379 - الدلتا للصناعات الدوائيه دلتا فارما   شركة سبق قيدها برقم :   326920  قيدت فى  1999-11-01 

برقم ايداع   20295 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2024  

12:00:00ص

380 - الشركة البافارية لصناعة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   837  قيدت فى  12-06-2007 برقم 

ايداع   11459 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2027  

12:00:00ص

381 - الهندسيه للرخام والجرانيت شركه رضا سعد السنطاوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1764  

قيدت فى  22-11-1997 برقم ايداع   847 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/11/2027  12:00:00ص

382 - شركة الصفا و المروة للعلف رضا السنطاوى وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   1764  قيدت فى  

22-11-1997 برقم ايداع   847 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/11/2027  12:00:00ص

383 - اوول فودز احمد ومحمد محمد عبد الحميد جنينة وشركاؤهما   شركة سبق قيدها برقم :   2461  قيدت 

فى  02-04-2012 برقم ايداع   7101 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/04/2027  12:00:00ص

384 - اوول فودز احمد ومحمد محمد عبد الحميد جنينة وشركاؤهما   شركة سبق قيدها برقم :   2461  قيدت 

فى  22-05-2011 برقم ايداع   8416 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/05/2026  12:00:00ص

385 - اوول فودز احمد ومحمد محمد عبد الحميد جنينة وشركاؤهما   شركة سبق قيدها برقم :   2461  قيدت 

فى  16-08-2007 برقم ايداع   17169 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/08/2027  12:00:00ص

386 - اوول فودز احمد ومحمد محمد عبد الحميد جنينة وشركاؤهما شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها 

برقم :   2461  قيدت فى  16-12-2008 برقم ايداع   26022 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/12/2023  12:00:00ص

387 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  06-02-2006 برقم ايداع   1682 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2026  12:00:00ص

388 - مزايا للعطور والهدايا ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  01-02-2009 برقم ايداع   

2045 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/01/2024  12:00:00ص

389 - شركه مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  27-02-2011 برقم ايداع   

3327 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2026  12:00:00ص

390 - شركه مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  27-02-2011 برقم ايداع   

3328 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2026  12:00:00ص

391 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  19-06-2008 برقم ايداع   

13421 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2023  12:00:00ص

392 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  29-06-2014 برقم ايداع   

15994 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2024  12:00:00ص

393 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  29-06-2014 برقم ايداع   

15995 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2024  12:00:00ص

394 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  29-06-2014 برقم ايداع   

15996 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2024  12:00:00ص

395 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  29-06-2014 برقم ايداع   

15997 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2024  12:00:00ص

396 - شركه مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  26-10-2011 برقم ايداع   

20462 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2026  12:00:00ص
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397 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  26-12-2016 برقم ايداع   

41835 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2026  12:00:00ص

398 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   7219  قيدت فى  26-12-2017 برقم ايداع   

52977 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

399 - جراند هوليدايز للدارة الفندقية   شركة سبق قيدها برقم :   8236  قيدت فى  02-12-2010 برقم ايداع   

1000049 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2025  12:00:00

ص

400 - اسكندريه للتصنيع الزراعي ALEX GET   شركة سبق قيدها برقم :   10648  قيدت فى  

06-12-2004 برقم ايداع   1000030 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2024  12:00:00ص

401 - اسكندريه للتصنيع الزراعي ALEX GET   شركة سبق قيدها برقم :   10648  قيدت فى  

06-12-2004 برقم ايداع   1000031 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2024  12:00:00ص

402 - اسكندريه للتصنيع الزراعي ALEX GET   شركة سبق قيدها برقم :   10648  قيدت فى  

06-12-2004 برقم ايداع   1000032 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2024  12:00:00ص

403 - شركه مودرن اليكتريك للتجاره والتوزيع والستثمار العقاري والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها 

برقم :   10998  قيدت فى  27-05-2012 برقم ايداع   11036 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

404 - شركه مودرن اليكتريك للتجاره والتوزيع والستثمار العقاري والستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها 

برقم :   10998  قيدت فى  27-05-2012 برقم ايداع   11037 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

405 - عادل انور وجمال شعبان وشركاهم   شركة سبق قيدها برقم :   12019  قيدت فى  04-04-1982 برقم 

ايداع   663 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2027  12:00:00

ص

406 - البافاريه لصناعة السيارات ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   15254  قيدت فى  2005-06-21 

برقم ايداع   8466 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2025  

12:00:00ص

407 - البافاريه لصناعة السيارات ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   15254  قيدت فى  2016-03-27 

برقم ايداع   10070 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2026  

12:00:00ص

408 - الشركة البافارية لصناعة السيارات ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   15254  قيدت فى  

19-09-2013 برقم ايداع   20173 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/09/2023  12:00:00ص

409 - البافارية لصناعة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   15254  قيدت فى  31-10-2017 برقم ايداع   

41547 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2027  12:00:00ص

410 - تسيياس TSEPPAS   شركة سبق قيدها برقم :   16435  قيدت فى  29-09-2005 برقم ايداع   

13850 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2025  12:00:00ص

411 - شركه اوول فورز ALLFOODS محمد واحمد عبد الحميد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   

16435  قيدت فى  29-09-2005 برقم ايداع   13850 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/09/2025  12:00:00ص

412 - اوول فودز احمد محمد عبد الحميد جنينة وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   16435  قيدت فى  

19-11-2017 برقم ايداع   45039 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2027  12:00:00ص
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413 - مؤسسه البرج للصناعات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   17499  قيدت فى  22-01-2006 برقم 

ايداع   777 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2016  12:00:00

ص

414 - مؤسسة البرج للصناعات الغذائية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   17499  قيدت فى  2008-02-05 

برقم ايداع   2453 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2023  

12:00:00ص

415 - شركه مؤسسه البرج للصناعات الغذائيهش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   17499  قيدت فى  

12-06-2006 برقم ايداع   8364 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/06/2026  12:00:00ص

416 - مؤسسه البرج للصناعات الغذائيه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   17499  قيدت فى  

12-06-2006 برقم ايداع   8365 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/06/2026  12:00:00ص

417 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17633  قيدت فى  16-09-2015 برقم ايداع   

26188 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2025  12:00:00ص

418 - مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  27-02-2011 برقم 

ايداع   3329 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2026  

12:00:00ص

419 - مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  27-02-2011 برقم 

ايداع   3331 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2026  

12:00:00ص

420 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  24-03-2014 برقم ايداع   

7067 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2024  12:00:00ص

421 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  24-03-2014 برقم ايداع   

7068 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2024  12:00:00ص

422 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  24-03-2014 برقم ايداع   

7069 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2024  12:00:00ص

423 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  24-03-2014 برقم ايداع   

7070 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2024  12:00:00ص

424 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  24-03-2014 برقم ايداع   

7071 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/03/2024  12:00:00ص

425 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  29-06-2014 برقم ايداع   

15998 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2024  12:00:00ص

426 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  29-06-2014 برقم ايداع   

15999 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2024  12:00:00ص

427 - مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  11-06-2015 برقم 

ايداع   17024 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2025  

12:00:00ص

428 - شركة مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  2015-06-11 

برقم ايداع   17025 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/06/2025  

12:00:00ص

429 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17388 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص

430 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17389 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص
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431 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17390 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص

432 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17391 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص

433 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  07-08-2013 برقم ايداع   

17392 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2023  12:00:00ص

434 - شركة مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  2014-08-21 

برقم ايداع   19737 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2024  

12:00:00ص

435 - شركة مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  2015-09-15 

برقم ايداع   26065 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2025  

12:00:00ص

436 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  22-08-2017 برقم ايداع   

30417 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

437 - مزايا للعطور و الهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  22-08-2017 برقم ايداع   

30418 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

438 - شركة مزايا للعطور والهدايا ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  2016-11-09 

برقم ايداع   34745 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2026  

12:00:00ص

439 - شركه مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   17693  قيدت فى  18-10-2017 برقم ايداع   

38796 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2027  12:00:00ص

440 - وادى للتنمية والستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   27896  قيدت فى  22-10-2007 برقم ايداع   

21386 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  12:00:00ص

441 - اسبلناد كروزس Esplanade Cruises   شركة سبق قيدها برقم :   28717  قيدت فى  

26-11-2007 برقم ايداع   24348 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2027  12:00:00ص

442 - رواس للهندسة والتطوير ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   37177  قيدت فى  16-02-2009 برقم 

ايداع   3240 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/02/2024  

12:00:00ص

443 - شركة ايديتا لصناعة الحلويات   شركة سبق قيدها برقم :   41708  قيدت فى  20-10-2009 برقم 

ايداع   1000045 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/10/2024  

12:00:00ص

444 - شركة ايديتا لصناعة الحلويات   شركة سبق قيدها برقم :   41708  قيدت فى  25-09-2016 برقم 

ايداع   1000077 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/09/2026  

12:00:00ص

445 - المتحدة لصناعة الثاث ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   49894  قيدت فى  03-01-2011 برقم 

ايداع   181 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2026  12:00:00

ص

446 - شركه مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   54701  قيدت فى  26-10-2011 برقم ايداع   

20463 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2026  12:00:00ص

447 - الوطنية لمجازر الدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   55333  قيدت فى  08-12-2011 برقم ايداع   

23361 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2021  12:00:00ص

448 - الوطنية لبدارى التسمين   شركة سبق قيدها برقم :   55339  قيدت فى  08-12-2011 برقم ايداع   

23393 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2026  12:00:00ص
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449 - مستشفى العروبة الدولى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   59936  قيدت فى  09-08-2012 برقم 

ايداع   16559 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  

12:00:00ص

450 - فرست وود لتدوير الخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   62661  قيدت فى  03-07-2014 برقم ايداع   

16073 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2024  12:00:00ص

451 - فرست وود لتدوير الخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   62661  قيدت فى  16-12-2012 برقم ايداع   

26626 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

452 - دياموند بلست   شركة سبق قيدها برقم :   62734  قيدت فى  18-12-2012 برقم ايداع   26878 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

453 - بنيان للنشاءات الحديثة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62786  قيدت فى  20-12-2012 برقم 

ايداع   27053 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

454 - الشركه العربيه للسمنت ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   62983  قيدت فى  27-12-2012 برقم 

ايداع   27705 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  

12:00:00ص

455 - جلوبال للملحة البحرية والتجارة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   65029  قيدت فى  

21-03-2013 برقم ايداع   6502 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2023  12:00:00ص

456 - شركه مصر النور لنتاج العبوات البلستيكيه   شركة سبق قيدها برقم :   69846  قيدت فى  

05-01-1993 برقم ايداع   89 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/01/2028  12:00:00ص

457 - الهرامات الذهبية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   75881  قيدت فى  24-08-2014 برقم ايداع   

19898 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2024  12:00:00ص

458 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  23-04-2017 برقم ايداع   14667 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/04/2027  12:00:00ص

459 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  09-06-2016 برقم ايداع   18521 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/06/2026  12:00:00ص

460 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  09-06-2016 برقم ايداع   18522 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/06/2026  12:00:00ص

461 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  26-09-2016 برقم ايداع   29344 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/09/2026  12:00:00ص

462 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  26-09-2016 برقم ايداع   29345 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/09/2026  12:00:00ص

463 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  26-09-2016 برقم ايداع   29346 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/09/2026  12:00:00ص

464 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  22-11-2016 برقم ايداع   36501 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/11/2026  12:00:00ص
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465 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  01-11-2017 برقم ايداع   41734 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/10/2027  12:00:00ص

466 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   49768 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/12/2027  12:00:00ص

467 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   49773 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/12/2027  12:00:00ص

468 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   1000083 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

469 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  18-01-2016 برقم ايداع   1657 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/01/2026  12:00:00ص

470 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  18-01-2016 برقم ايداع   1658 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/01/2026  12:00:00ص

471 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  18-01-2016 برقم ايداع   1660 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/01/2026  12:00:00ص

472 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  09-02-2016 برقم ايداع   4261 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/02/2026  12:00:00ص

473 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  09-02-2016 برقم ايداع   4262 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/02/2026  12:00:00ص

474 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  09-02-2016 برقم ايداع   4263 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/02/2026  12:00:00ص

475 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  23-04-2017 برقم ايداع   14668 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/04/2027  12:00:00ص

476 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  04-05-2017 برقم ايداع   15950 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/05/2027  12:00:00ص

477 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  11-05-2017 برقم ايداع   16895 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/05/2027  12:00:00ص

478 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  12-10-2017 برقم ايداع   37778 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/10/2027  12:00:00ص

479 - شركة دانادا   شركة سبق قيدها برقم :   90076  قيدت فى  24-05-2016 برقم ايداع   16590 وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2026  12:00:00ص
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480 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90536  

قيدت فى  09-02-2016 برقم ايداع   4264 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/02/2026  12:00:00ص

481 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90536  

قيدت فى  09-02-2016 برقم ايداع   4265 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/02/2026  12:00:00ص

482 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90536  

قيدت فى  26-04-2017 برقم ايداع   15083 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/04/2027  12:00:00ص

483 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90536  

قيدت فى  01-09-2016 برقم ايداع   27514 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/08/2026  12:00:00ص

484 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90536  

قيدت فى  26-09-2016 برقم ايداع   29347 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/09/2026  12:00:00ص

485 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90536  

قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   49771 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/12/2027  12:00:00ص

486 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90984  

قيدت فى  23-02-2016 برقم ايداع   5980 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/02/2026  12:00:00ص

487 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90984  

قيدت فى  03-03-2016 برقم ايداع   7257 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/03/2026  12:00:00ص

488 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90984  

قيدت فى  03-03-2016 برقم ايداع   7258 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/03/2026  12:00:00ص

489 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90984  

قيدت فى  02-03-2017 برقم ايداع   7857 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/03/2027  12:00:00ص

490 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90984  

قيدت فى  06-04-2017 برقم ايداع   12785 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/04/2027  12:00:00ص

491 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90984  

قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   49769 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/12/2027  12:00:00ص

492 - قطن اند مور للمنسوجات   شركة سبق قيدها برقم :   93521  قيدت فى  15-05-2016 برقم ايداع   

15398 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/05/2026  12:00:00ص

493 - قطن اند مور للمنسوجات   شركة سبق قيدها برقم :   93522  قيدت فى  05-11-2017 برقم ايداع   

42344 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  12:00:00ص

494 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   94877  

قيدت فى  24-04-2017 برقم ايداع   14855 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/04/2027  12:00:00ص
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495 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   94877  

قيدت فى  02-08-2017 برقم ايداع   27422 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/08/2027  12:00:00ص

496 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   94877  

قيدت فى  02-08-2017 برقم ايداع   27423 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/08/2027  12:00:00ص

497 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   94877  

قيدت فى  02-08-2017 برقم ايداع   27424 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/08/2027  12:00:00ص

498 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   94877  

قيدت فى  13-09-2017 برقم ايداع   33330 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  12/09/2027  12:00:00ص

499 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   94877  

قيدت فى  12-10-2017 برقم ايداع   37780 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/10/2027  12:00:00ص

500 - اوول فودز احمد محمد عبد الحميد جنينة وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   97255  قيدت فى  

25-09-2016 برقم ايداع   29189 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/09/2026  12:00:00ص

501 - دلتا ليتنج انترناشيونالDelta Lighting International )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

98681  قيدت فى  08-11-2016 برقم ايداع   34661 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/11/2026  12:00:00ص

502 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   99192  

قيدت فى  11-05-2017 برقم ايداع   16894 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/05/2027  12:00:00ص

503 - كات للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   99717  قيدت فى  06-12-2016 برقم ايداع   

39221 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2026  12:00:00ص

504 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   99877  

قيدت فى  06-04-2017 برقم ايداع   12786 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  05/04/2027  12:00:00ص

505 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   99877  

قيدت فى  12-12-2016 برقم ايداع   39795 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/12/2026  12:00:00ص

506 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   99877  

قيدت فى  12-12-2016 برقم ايداع   39796 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/12/2026  12:00:00ص

507 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   99877  

قيدت فى  01-11-2017 برقم ايداع   41731 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/10/2027  12:00:00ص

508 - محمد رضوان احمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   100541  قيدت فى  01-01-2017 برقم 

ايداع   13 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2026  12:00:00

ص

509 - باور زوون )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100740  قيدت فى  05-01-2017 برقم ايداع   

744 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/01/2027  12:00:00ص
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510 - جاما للتطوير والستثمار Gama For Development & Investment Gdi   شركة سبق قيدها 

برقم :   103644  قيدت فى  20-03-2017 برقم ايداع   10443 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2027  12:00:00ص

511 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   104204  

قيدت فى  04-04-2017 برقم ايداع   12379 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/04/2027  12:00:00ص

512 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   104306  

قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   49770 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/12/2027  12:00:00ص

513 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   104816  

قيدت فى  23-04-2017 برقم ايداع   14669 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/04/2027  12:00:00ص

514 - كامب KAMB )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105178  قيدت فى  03-05-2017 برقم ايداع   

15916 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

515 - جولدن نايل للستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   106763  قيدت فى  15-06-2017 برقم ايداع   

21771 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  12:00:00ص

516 - شركــــة كيرلي هيدزCURLY HEADZ   شركة سبق قيدها برقم :   107657  قيدت فى  

19-07-2017 برقم ايداع   25504 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/07/2027  12:00:00ص

517 - إيلف للستثمار العقارىELAF   شركة سبق قيدها برقم :   107827  قيدت فى  25-07-2017 برقم 

ايداع   26122 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  

12:00:00ص

518 - أوسيبيا ايجيبت UCPA EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   108193  قيدت فى  2017-08-01 

برقم ايداع   27318 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2027  

12:00:00ص

519 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   108356  قيدت فى  03-08-2017 برقم ايداع   

27847 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  12:00:00ص

520 - العربية الوربية للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   110217  قيدت فى  2017-10-02 

برقم ايداع   36137 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  

12:00:00ص

521 - تالنت باى للستشارات الموارد البشرية و الدارية   شركة سبق قيدها برقم :   110529  قيدت فى  

11-10-2017 برقم ايداع   37532 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/10/2027  12:00:00ص

522 - اتوم للستشارات و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   111044  قيدت فى  22-10-2017 برقم ايداع   

39445 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2027  12:00:00ص

523 - أون تايم لدارة و تشغيل المطاعم و الكافتيريات ON TIME   شركة سبق قيدها برقم :   111045  

قيدت فى  23-10-2017 برقم ايداع   39446 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/10/2027  12:00:00ص

524 - شركة الصقور للخدمات العامة والمتكاملة ))النظافة((   شركة سبق قيدها برقم :   111525  قيدت فى  

26-10-2017 برقم ايداع   40633 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/10/2027  12:00:00ص

525 - باك يارد للدعاية والعلن BACK YARD   شركة سبق قيدها برقم :   111827  قيدت فى  

30-10-2017 برقم ايداع   41282 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص
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   Next Engineering group Misr for construction 526 - نكست انجينيرينج جروب مصر للمقاولت

شركة سبق قيدها برقم :   112139  قيدت فى  05-11-2017 برقم ايداع   42220 وفى تاريخ  

07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  12:00:00ص

527 - العجرم للتجارة العامة   شركة سبق قيدها برقم :   112244  قيدت فى  06-11-2017 برقم ايداع   

42573 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  12:00:00ص

528 - سمارت تيم فيستفال جروب لدارة المطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   112945  قيدت فى  

20-11-2017 برقم ايداع   45207 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/11/2027  12:00:00ص

529 - هاند ميد لتدوير وصناعة الخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   113063  قيدت فى  2017-11-21 

برقم ايداع   45602 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  

12:00:00ص

530 - لوكيشن ديزاين للتصميمات والديكور والثاث Location design   شركة سبق قيدها برقم :   

113330  قيدت فى  27-11-2017 برقم ايداع   46684 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  26/11/2027  12:00:00ص

531 - بي أر سي للستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   113593  قيدت فى  04-12-2017 برقم 

ايداع   47629 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص

532 - توب هومز ايجيبت TOP HOMES EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   113607  قيدت فى  

05-12-2017 برقم ايداع   47672 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2027  12:00:00ص

533 - ايام ترنى . كوم Iam trainee.com   شركة سبق قيدها برقم :   113640  قيدت فى  

05-12-2017 برقم ايداع   47828 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2027  12:00:00ص

534 - وورلد كلس ميدل ايست لصناعة ادوات العرض World Class Display Middle East   شركة 

سبق قيدها برقم :   114078  قيدت فى  13-12-2017 برقم ايداع   49449 وفى تاريخ  07-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص

535 - الشركة العربية الجديدة للسمدة والمخصبات الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   114763  قيدت فى  

26-12-2017 برقم ايداع   53107 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2027  12:00:00ص

536 - ماركو عماد صبرى و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   115127  قيدت فى  02-01-2018 برقم 

ايداع   401 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00

ص

537 - نمو للضافات المتخصصة GROW   شركة سبق قيدها برقم :   115168  قيدت فى  2018-01-03 

برقم ايداع   548 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  

12:00:00ص

538 - الشريف للصناعات الكيماويه والصباغه - عصام الشريف محمد اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم 

:   152660  قيدت فى  27-11-1999 برقم ايداع   10596 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  26/11/2024  12:00:00ص

539 - شركه النيل للحذيه ش0م 0م   شركة سبق قيدها برقم :   218603  قيدت فى  17-02-1997 برقم 

ايداع   2806 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2027  

12:00:00ص

540 - شركه النيل للحذيه   شركة سبق قيدها برقم :   218603  قيدت فى  08-04-2002 برقم ايداع   

5841 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2027  12:00:00ص
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541 - تكنيك للصناعات التكميلية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   310341  قيدت فى  21-12-1997 برقم 

ايداع   25532 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

542 - تكنيك للصناعات التكميلية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   310341  قيدت فى  09-04-2009 برقم 

ايداع   1000043 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/04/2024  

12:00:00ص

543 - اسبا للمشروعات السياحيه والفنادق العائمه ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم :   317396  قيدت فى  

13-10-1998 برقم ايداع   18119 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/10/2023  12:00:00ص

544 - شركه مصر لنور لنتاج العبوات البلستيكيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   321124  قيدت فى  

16-03-1999 برقم ايداع   4503 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2024  12:00:00ص

545 - ادول فودز)محمد احمد عبد الحميد وشركائها(   شركة سبق قيدها برقم :   363374  قيدت فى  

05-10-2004 برقم ايداع   17520 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/10/2024  12:00:00ص

546 - ادول فودذ محمد واحمد عبد الحميد هيثم وشركائهما   شركة سبق قيدها برقم :   363374  قيدت فى  

05-10-2004 برقم ايداع   17521 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/10/2024  12:00:00ص

547 - ادول فودز محمد و احمد عبد الحميد وشركائهما   شركة سبق قيدها برقم :   363374  قيدت فى  

05-10-2004 برقم ايداع   17522 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/10/2024  12:00:00ص

548 - شركه ادول فودز محمد و احمد محمد عبد الحميد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   363374  قيدت 

فى  05-10-2004 برقم ايداع   17523 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/10/2024  12:00:00ص

549 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   390536  

قيدت فى  12-10-2017 برقم ايداع   37779 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/10/2027  12:00:00ص

550 - جيرمان فاونديس للتعليم   شركة سبق قيدها برقم :   1022  قيدت فى  13-07-1998 برقم ايداع   

3063 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2023  12:00:00ص

551 - شركة النيل للصناعات الغذائيه )سنابل(   شركة سبق قيدها برقم :   1712  قيدت فى  1996-09-07 

برقم ايداع   386 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  

12:00:00ص

552 - العالميه للمجوهرات   شركة سبق قيدها برقم :   2695  قيدت فى  24-02-2016 برقم ايداع   6209 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2026  12:00:00ص

553 - العالميه للمجوهرات شركه مساهمه مصريه   شركة سبق قيدها برقم :   2695  قيدت فى  

29-11-2005 برقم ايداع   16496 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2025  12:00:00ص

554 - فتحي محمد علي عبدالكريم وشركاه شركه العروبه لصناعه البن   شركة سبق قيدها برقم :   4125  

قيدت فى  03-09-2015 برقم ايداع   24886 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/09/2025  12:00:00ص

555 - ترافكو للتنمية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8751  قيدت فى  27-12-1997 برقم ايداع   2342 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

556 - البافارية لتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   9646  قيدت فى  14-07-2015 برقم ايداع   

20181 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2025  12:00:00ص
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557 - شركه نور العين للخدمات الطبيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   13820  قيدت فى  2005-05-08 

برقم ايداع   4860 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/05/2025  

12:00:00ص

558 - اليانس للتجارة ALLIANCE COMMERCE   شركة سبق قيدها برقم :   16800  قيدت فى  

07-07-2015 برقم ايداع   19423 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/07/2025  12:00:00ص

559 - اليانس للتجارة ALLIANCE COMMERCE   شركة سبق قيدها برقم :   16800  قيدت فى  

07-07-2015 برقم ايداع   19424 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/07/2025  12:00:00ص

560 - اى جى مودا   شركة سبق قيدها برقم :   17404  قيدت فى  08-09-2015 برقم ايداع   25337 وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/09/2025  12:00:00ص

561 - محمد عمار احمد نعسانى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20957  قيدت فى  31-10-2006 برقم 

ايداع   16515 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2026  

12:00:00ص

562 - خدمات المشاريع المتناهية الصغر ) ش م م (   شركة سبق قيدها برقم :   25004  قيدت فى  

24-10-2007 برقم ايداع   21592 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/10/2027  12:00:00ص

563 - خدمات المشاريع المتناهية الصغر ) ش م م (   شركة سبق قيدها برقم :   25004  قيدت فى  

24-10-2007 برقم ايداع   21593 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/10/2027  12:00:00ص

564 - خدمات المشاريع المتناهية الصغر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   25004  قيدت فى  

30-12-2007 برقم ايداع   26624 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/12/2027  12:00:00ص

565 - خدمات المشاريع المتناهية الصغر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   25004  قيدت فى  

30-12-2007 برقم ايداع   26625 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/12/2027  12:00:00ص

566 - ديموند تورز للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28744  قيدت فى  28-11-2007 برقم ايداع   

24454 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

567 - مصرية لتشكيل المعادن )امفكو( Egyptian Metal Forming CO.S.A.E EMFCO   شركة 

سبق قيدها برقم :   29176  قيدت فى  16-12-2007 برقم ايداع   25957 وفى تاريخ  08-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

568 - بى أوتو لتجارة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   30851  قيدت فى  16-10-2017 برقم ايداع   

38398 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  12:00:00ص

569 - ممدوح عباس وشركاه شركة انترو للتخزين منطقة حرة   شركة سبق قيدها برقم :   32393  قيدت فى  

07-12-1997 برقم ايداع   6663 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2027  12:00:00ص

570 - جي لدارة الفنادقG Hotels   شركة سبق قيدها برقم :   47158  قيدت فى  22-07-2010 برقم 

ايداع   16439 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/07/2025  

12:00:00ص

571 - خالد رفعت محمد عبده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   53898  قيدت فى  15-09-2011 برقم 

ايداع   17108 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2026  

12:00:00ص

572 - اليكس ليمتد للتجارة والتوزيع  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   54020  قيدت فى  2011-09-21 

برقم ايداع   17640 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2026  

12:00:00ص

Page 1527 of 1616 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

573 - المركز الستشارى للجلد والليزر ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   54673  قيدت فى  

25-10-2011 برقم ايداع   20387 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2026  12:00:00ص

574 - الوطنية لتصنيع الدوية والضافات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   55513  قيدت فى  

18-12-2011 برقم ايداع   24218 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/12/2026  12:00:00ص

575 - الوطنية لتصنيع الدوية والضافات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   55514  قيدت فى  

18-12-2011 برقم ايداع   24219 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/12/2026  12:00:00ص

576 - البنك الهلي سوسيتيه جنرال   شركة سبق قيدها برقم :   56059  قيدت فى  16-01-2012 برقم ايداع   

1230 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2027  12:00:00ص

577 - الشركه الشرقيه للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   57279  قيدت فى  02-10-1996 برقم ايداع   

5181 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2026  12:00:00ص

578 - الشركه الشرقيه للدواجن ش0م0م0   شركة سبق قيدها برقم :   57279  قيدت فى  02-10-1996 برقم 

ايداع   5182 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2026  

12:00:00ص

579 - الشركه الشرقيه للدواجن ش0م0م0   شركة سبق قيدها برقم :   57279  قيدت فى  01-10-1996 برقم 

ايداع   5183 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2026  

12:00:00ص

580 - ) اى ام (   شركة سبق قيدها برقم :   58608  قيدت فى  22-03-2016 برقم ايداع   9485 وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2026  12:00:00ص

581 - اى جى مودا   شركة سبق قيدها برقم :   58608  قيدت فى  22-03-2016 برقم ايداع   9485 وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2026  12:00:00ص

582 - اى جى مودا   شركة سبق قيدها برقم :   58608  قيدت فى  27-05-2012 برقم ايداع   11102 وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

583 - كوم أوشيم للطوب الطفلى و مواد البناء   شركة سبق قيدها برقم :   59004  قيدت فى  2012-06-14 

برقم ايداع   12744 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2027  

12:00:00ص

584 - شركة ايفا جروب ليمتدEVA GROUP LIMITED )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62236  

قيدت فى  29-11-2012 برقم ايداع   25162 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/11/2027  12:00:00ص

585 - سميرة فتحي السيد احمد اسماعيل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   62513  قيدت فى  

10-12-2012 برقم ايداع   26102 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2027  12:00:00ص

586 - انس عمر الهبل وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   62762  قيدت فى  19-12-2012 برقم ايداع   

26981 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

587 - الشركة المصرية لخدمات التنقيب عن النفط ايدوس EDOS   شركة سبق قيدها برقم :   62784  قيدت 

فى  20-12-2012 برقم ايداع   27036 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

588 - مروى حسين محمد متولى وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   75065  قيدت فى  2014-07-07 

برقم ايداع   16346 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/07/2024  

12:00:00ص

589 - إن فيرو العالمىEnviro Enternational )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   78699  قيدت فى  

17-12-2014 برقم ايداع   30596 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2024  12:00:00ص
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Sun Flower for Renewable Energy and 590 - صن فلور للطاقة المتجددة و النظمة اللكترونية

Electronic Systems  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   87503  قيدت فى  03-11-2015 برقم 

ايداع   31318 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2025  

12:00:00ص

591 - ذو الفقار للستيراد و التصدير )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   90833  قيدت فى  

18-02-2016 برقم ايداع   5489 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/02/2026  12:00:00ص

592 - ذو الفقار للتجاره و التوزيع )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   90834  قيدت فى  2016-02-18 

برقم ايداع   5490 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2026  

12:00:00ص

593 - فور ووركس للدعاية و العلن 4WORKS   شركة سبق قيدها برقم :   91123  قيدت فى  

25-02-2016 برقم ايداع   6484 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/02/2026  12:00:00ص

594 - انفينتى فيجنInfinity Vision   شركة سبق قيدها برقم :   91797  قيدت فى  20-03-2016 برقم 

ايداع   9176 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2026  

12:00:00ص

595 - التجمع للتطوير العقارى وادارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   93752  قيدت فى  

19-05-2016 برقم ايداع   16179 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/05/2026  12:00:00ص

596 - شركة النيل للصناعات الغذائيه )سنابل(   شركة سبق قيدها برقم :   95379  قيدت فى  2016-07-20 

برقم ايداع   22325 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2026  

12:00:00ص

597 - شركة بي ام او جروب PMO group   شركة سبق قيدها برقم :   97126  قيدت فى  2016-09-19 

برقم ايداع   28658 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2026  

12:00:00ص

598 - دوتكس للملبس الجاهزه Dotex For Readymade Garments   شركة سبق قيدها برقم :   

97171  قيدت فى  20-09-2016 برقم ايداع   28850 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/09/2026  12:00:00ص

599 - السرايات للفنادق )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101839  قيدت فى  06-02-2017 برقم 

ايداع   4556 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  

12:00:00ص

UNIVERSAL FOR CERTIFICATION SERVICES 600 - يونيفرسال فور سيرتيفيكيشن سيرفيس

U.C.S  )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102294  قيدت فى  19-02-2017 برقم ايداع   6263 وفى 

تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00ص

601 - رويال سكانينج للمراكز الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   104337  قيدت فى  06-04-2017 برقم 

ايداع   12927 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2027  

12:00:00ص

602 - محمد عبد العزيز متولى أحمد مشهد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   104353  قيدت فى  

09-04-2017 برقم ايداع   12963 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/04/2027  12:00:00ص

603 - كار كلينيك لصيانة السيارات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104585  قيدت فى  

13-04-2017 برقم ايداع   13837 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/04/2027  12:00:00ص
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604 - الدوليه للصناعات الطبيه ايكمى   شركة سبق قيدها برقم :   106117  قيدت فى  28-05-2017 برقم 

ايداع   19286 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  

12:00:00ص

605 - ساجا الدولية للستثمار العقارى و التنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   108466  قيدت فى  

08-08-2017 برقم ايداع   28301 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/08/2027  12:00:00ص

606 - ميد هيلث للرعاية الطبية المتكاملة   شركة سبق قيدها برقم :   108708  قيدت فى  15-08-2017 برقم 

ايداع   29326 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  

12:00:00ص

607 - الرواد للخدمات والصيانه الهندسيه على المعادن   شركة سبق قيدها برقم :   109402  قيدت فى  

07-09-2017 برقم ايداع   32649 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2027  12:00:00ص

608 - سى ادفينتشر للنشطه المائيه SEA ADVENTURE FOR WATER ACTIVITIES   شركة 

سبق قيدها برقم :   109696  قيدت فى  28-08-2017 برقم ايداع   31671 وفى تاريخ  08-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/08/2027  12:00:00ص

609 - رمال للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   110124  قيدت فى  28-09-2017 برقم ايداع   

35768 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/09/2027  12:00:00ص

610 - الرواد للتصنيع والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   110233  قيدت فى  02-10-2017 برقم ايداع   

36184 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  12:00:00ص

611 - اصايل للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   110476  قيدت فى  10-10-2017 برقم ايداع   

37279 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2027  12:00:00ص

612 - سيتى كوتون لصناعة المنتجات القطنية CITY COTTON TEXTILE   شركة سبق قيدها برقم :   

111468  قيدت فى  26-10-2017 برقم ايداع   40499 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/10/2027  12:00:00ص

613 - سامى سعد فتحى ابراهيم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   112078  قيدت فى  2017-11-02 

برقم ايداع   42057 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  

12:00:00ص

614 - طارق عبد ا ابراهيم مدكور و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   112236  قيدت فى  2017-11-06 

برقم ايداع   42545 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  

12:00:00ص

615 - رمال للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   112559  قيدت فى  12-11-2017 برقم ايداع   

43615 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

616 - رمال للستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   112559  قيدت فى  27-11-2017 برقم ايداع   46522 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  12:00:00ص

Smart 1 For Trading, 617 - سمارت وان للتجارة والتوزيع والنشطة الرياضية والستيراد والتصدير

Distribution, Sports Activities and  Import & Export    شركة سبق قيدها برقم :   112682  

قيدت فى  14-11-2017 برقم ايداع   44051 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/11/2027  12:00:00ص

618 - توداى للتسويق العقارى Today For Realstate Brokerage ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

113518  قيدت فى  03-12-2017 برقم ايداع   47393 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص

619 - شركه الصناعات الهندسيه مينكو   شركة سبق قيدها برقم :   113563  قيدت فى  04-12-2017 برقم 

ايداع   47533 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص
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620 - ايادى مصر للتطوير الحضرى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   113848  قيدت فى  2017-12-11 

برقم ايداع   48665 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

621 - مركز الصفوة للمال والعمال ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   114039  قيدت فى  2017-12-13 

برقم ايداع   49366 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  

12:00:00ص

622 - واچهة لحلول الواجهات ) ش.م.م ( - Wajha for Facade Solutions   شركة سبق قيدها برقم :   

114222  قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   50035 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

623 - العروبه لصناعه اليم فتحى محمد على عبد الكريم وشركاه توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   

159535  قيدت فى  09-05-2004 برقم ايداع   5503 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/05/2019  12:00:00ص

624 - شركة العروبه لصناعه البن فتحى محمد على عبد الكريم وشركاء   شركة سبق قيدها برقم :   159535  

قيدت فى  09-05-2004 برقم ايداع   5504 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/05/2024  12:00:00ص

625 - شركة العروبه لصناعه البن فتحى محمد على عبد الكريم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   159535  

قيدت فى  09-05-2004 برقم ايداع   5505 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/05/2014  12:00:00ص

626 - جير مان فاونديشن للتعليم   شركة سبق قيدها برقم :   310212  قيدت فى  16-12-1997 برقم ايداع   

5181 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

627 - الشروق للعقارات والمبانى   شركة سبق قيدها برقم :   310214  قيدت فى  16-12-1997 برقم ايداع   

25184 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

628 - شركه العروبة المصريه لصناعه البن فتحي محمد علي عبدالكريم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

359964  قيدت فى  09-05-2004 برقم ايداع   7509 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/05/2024  12:00:00ص

629 - العربيه للصناعات المتكامله - يونستار -شركة مساهمة مصرية   شركة سبق قيدها برقم :   341  قيدت 

فى  22-12-1997 برقم ايداع   385 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/12/2027  12:00:00ص

630 - شركه المتحده للتجاره والستثمارات   شركة سبق قيدها برقم :   861  قيدت فى  30-09-2004 برقم 

ايداع   8796 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2024  

12:00:00ص

631 - الشركة المتحدة للتجارة والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   861  قيدت فى  14-06-2015 برقم 

ايداع   17139 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/06/2025  

12:00:00ص

632 - الشركة المتحدة للتجارة والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   861  قيدت فى  13-08-2015 برقم 

ايداع   22538 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2025  

12:00:00ص

633 - المتحده للتجاره والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   861  قيدت فى  24-12-2013 برقم ايداع   

27885 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2023  12:00:00ص

634 - المتحده للتجاره والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   861  قيدت فى  24-12-2013 برقم ايداع   

27887 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2023  12:00:00ص

635 - المتحده للتجاره والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   861  قيدت فى  24-12-2013 برقم ايداع   

27888 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2023  12:00:00ص

636 - المتحده للتجاره والستثمارات   شركة سبق قيدها برقم :   861  قيدت فى  28-12-2016 برقم ايداع   

42263 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  12:00:00ص
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637 - الشركة المتحدة للتجارة والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   861  قيدت فى  28-12-2016 برقم 

ايداع   42264 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  

12:00:00ص

638 - مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   920  قيدت فى  1998-06-29 

برقم ايداع   2793 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/06/2023  

12:00:00ص

639 - مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   1229  قيدت فى  

12-08-1998 برقم ايداع   3637 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/08/2023  12:00:00ص

640 - شركه المشروعات الصناعيه والتجاريه المتحده ) يوني بروجكشن (   شركة سبق قيدها برقم :   1550  

قيدت فى  03-11-1997 برقم ايداع   795 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/11/2027  12:00:00ص

641 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   1550  قيدت فى  

26-09-1998 برقم ايداع   4536 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/09/2018  12:00:00ص

642 - مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   1720  قيدت فى  

24-10-1998 برقم ايداع   5061 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/10/2023  12:00:00ص

643 - الشركة المتحده للتجاره والستثمارات   شركة سبق قيدها برقم :   10962  قيدت فى  2004-03-08 

برقم ايداع   1165 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2024  

12:00:00ص

644 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   49772 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/12/2027  12:00:00ص

645 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   84209  

قيدت فى  12-12-2016 برقم ايداع   1000056 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  11/12/2026  12:00:00ص

646 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  28-06-2016 برقم ايداع   20469 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/06/2026  12:00:00ص

647 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   88530  

قيدت فى  12-12-2016 برقم ايداع   39794 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/12/2026  12:00:00ص

648 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   90536  

قيدت فى  28-06-2016 برقم ايداع   20472 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/06/2026  12:00:00ص

649 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   94877  

قيدت فى  28-06-2016 برقم ايداع   20470 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/06/2026  12:00:00ص

650 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   94877  

قيدت فى  28-06-2016 برقم ايداع   20471 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/06/2026  12:00:00ص

651 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   94877  

قيدت فى  12-12-2016 برقم ايداع   39793 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/12/2026  12:00:00ص
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652 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   94877  

قيدت فى  01-11-2017 برقم ايداع   41733 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/10/2027  12:00:00ص

653 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   99192  

قيدت فى  22-11-2016 برقم ايداع   36503 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/11/2026  12:00:00ص

654 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   99192  

قيدت فى  22-11-2016 برقم ايداع   36504 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/11/2026  12:00:00ص

655 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   99192  

قيدت فى  01-11-2017 برقم ايداع   41732 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  31/10/2027  12:00:00ص

656 - تساهيل للتمويل ش.م.م Tasaheel For Financing S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   99877  

قيدت فى  12-12-2016 برقم ايداع   39797 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/12/2026  12:00:00ص

657 - المتحدة للتجارة والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   103810  قيدت فى  26-03-2017 برقم 

ايداع   11130 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  

12:00:00ص

658 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  17-03-2009 برقم ايداع   5417 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/03/2024  12:00:00ص

659 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME   شركة سبق قيدها برقم :   292539  

قيدت فى  21-03-2012 برقم ايداع   6169 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/03/2027  12:00:00ص

660 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  26-09-2007 برقم ايداع   19982 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/09/2027  12:00:00ص

661 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  13-12-2017 برقم ايداع   49170 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص

662 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  13-12-2017 برقم ايداع   49171 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص

663 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  09-03-1999 برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  08/03/2024  12:00:00ص

664 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  27-06-2000 برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  26/06/2025  12:00:00ص

665 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  04-04-2001 برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/04/2026  12:00:00ص

666 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  24-05-1998 برقم ايداع   1000008 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/05/2023  12:00:00ص
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667 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  24-10-1998 برقم ايداع   1000009 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/10/2023  12:00:00ص

668 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  30-05-1998 برقم ايداع   1000010 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/05/2023  12:00:00ص

669 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  07-06-1998 برقم ايداع   1000011 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/06/2023  12:00:00ص

670 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  02-06-1998 برقم ايداع   1000013 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/06/2023  12:00:00ص

671 - شركه مصر والشرق الوسط للستيراد والتصدير ) ايمي ( EME س م م   شركة سبق قيدها برقم :   

292539  قيدت فى  17-06-1998 برقم ايداع   1000014 وفى تاريخ  10-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/06/2023  12:00:00ص

672 - توم اند بصل ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1451  قيدت فى  22-01-2008 برقم ايداع   1408 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2023  12:00:00ص

673 - السراء فودز توم اند بصل ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1451  قيدت فى  09-02-2009 برقم 

ايداع   2590 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2024  

12:00:00ص

674 - السراء فودز ) ثوم اند بصل (   شركة سبق قيدها برقم :   1451  قيدت فى  07-05-2014 برقم ايداع   

10925 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2024  12:00:00ص

675 - السراء فودز توم اند بصل   شركة سبق قيدها برقم :   1451  قيدت فى  25-10-2011 برقم ايداع   

20329 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  12:00:00ص

676 - ب المهندس للمنتجات الورقيه ) حسين محمود احمد فوده وشريكته (   شركة سبق قيدها برقم :   2470  

قيدت فى  10-06-1999 برقم ايداع   482 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/06/2019  12:00:00ص

677 - الحديثة للتجارة والمقاولت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28253  قيدت فى  05-11-2007 برقم 

ايداع   22580 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  

12:00:00ص

678 - ميرول ترافل للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28280  قيدت فى  06-11-2007 برقم ايداع   

22695 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  12:00:00ص

679 - حسن شلقانى اسماعيل وشريكتية   شركة سبق قيدها برقم :   28913  قيدت فى  05-12-2007 برقم 

ايداع   25049 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  

12:00:00ص

680 - كنانة للهندسة والتجارة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29174  قيدت فى  16-12-2007 برقم 

ايداع   25951 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  

12:00:00ص

681 - محمود عجيب محمود غنام وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   29179  قيدت فى  2007-12-16 

برقم ايداع   25978 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  

12:00:00ص

682 - اسامه محمود محمود النجار وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   29288  قيدت فى  2007-12-25 

برقم ايداع   26309 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص
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683 - الشركة المصرية للنقل والسياحه ) ايزى (   شركة سبق قيدها برقم :   29330  قيدت فى  

26-12-2007 برقم ايداع   26475 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2027  12:00:00ص

684 - مؤسسة المصرى للصحافة والصناعة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29914  قيدت فى  

14-12-2008 برقم ايداع   25985 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2023  12:00:00ص

685 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  01-06-2015 برقم ايداع   15687 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  12:00:00ص

686 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  01-06-2015 برقم ايداع   15688 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  12:00:00ص

687 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  01-06-2015 برقم ايداع   15689 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  12:00:00ص

688 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  01-06-2015 برقم ايداع   15690 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  12:00:00ص

689 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  01-06-2015 برقم ايداع   15691 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2025  12:00:00ص

690 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   24292 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

691 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   24293 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

692 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   24294 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

693 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34646  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   24296 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

694 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34646  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   24297 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

695 - مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   36094  قيدت فى  

14-12-2008 برقم ايداع   25863 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2023  12:00:00ص

696 - مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   36095  قيدت فى  

14-12-2008 برقم ايداع   25864 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2023  12:00:00ص

697 - ازديج   شركة سبق قيدها برقم :   37646  قيدت فى  27-05-2012 برقم ايداع   11098 وفى تاريخ  

11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

698 - ازديج   شركة سبق قيدها برقم :   37646  قيدت فى  27-05-2012 برقم ايداع   11099 وفى تاريخ  

11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  12:00:00ص

699 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   37646  قيدت فى  29-10-2009 برقم ايداع   21897 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2024  12:00:00ص

700 - عبد العظيم محمد على زعبل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   38009  قيدت فى  2009-04-02 

برقم ايداع   6695 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2024  

12:00:00ص

701 - السراء فودز ) توم اند بصل ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   39829  قيدت فى  2009-07-02 

برقم ايداع   13879 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2024  

12:00:00ص
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702 - السراء فودز ) توم اند بصل ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   39829  قيدت فى  2012-11-12 

برقم ايداع   23550 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  

12:00:00ص

703 - السراء فودز ) توم اند بصل ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   39829  قيدت فى  2014-11-11 

برقم ايداع   26942 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2024  

12:00:00ص

704 - الشركه المصريه للمنظفات الصناعيه ) تايد(   شركة سبق قيدها برقم :   41659  قيدت فى  

24-07-1985 برقم ايداع   2131 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2025  12:00:00ص

705 - وضع الشركة تحت مظله قانون 159 لسنة 1981   شركة سبق قيدها برقم :   41887  قيدت فى  

26-10-2009 برقم ايداع   21642 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/10/2024  12:00:00ص

706 - وضع الشركة تحت مظله قانون 159 لسنة 1981   شركة سبق قيدها برقم :   41888  قيدت فى  

26-10-2009 برقم ايداع   21643 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/10/2024  12:00:00ص

707 - الشرق الوسط للحاسوب والشبكات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   49869  قيدت فى  

02-01-2011 برقم ايداع   90 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2026  12:00:00ص

708 - الشمس لداره المنشات السياحيه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   50103  قيدت فى  

27-01-2015 برقم ايداع   2210 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/01/2025  12:00:00ص

709 - الشمس لداره المنشات السياحيه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   55103  قيدت فى  

28-03-2012 برقم ايداع   6824 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/03/2027  12:00:00ص

710 - الشمس لداره المنشات السياحيه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   55103  قيدت فى  

03-04-2017 برقم ايداع   12185 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/04/2027  12:00:00ص

711 - مركز عالم واحد للتنمية والبحوث والتدريب )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   55253  قيدت فى  

04-12-2011 برقم ايداع   22995 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2026  12:00:00ص

712 - ايفنت هاوس للحفلت   شركة سبق قيدها برقم :   56609  قيدت فى  14-03-2017 برقم ايداع   

9595 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  12:00:00ص

713 - مجموعة ارباح للستثمار والتنمية   شركة سبق قيدها برقم :   59243  قيدت فى  01-07-2012 برقم 

ايداع   13772 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2027  

12:00:00ص

714 - محمد وفيق محمود مصطفى درويش واحمد محمد سلمة عرفة احمد محسن وشركاهما   شركة سبق قيدها 

برقم :   59279  قيدت فى  02-07-2012 برقم ايداع   13846 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2027  12:00:00ص

715 - اثار ترافيل   شركة سبق قيدها برقم :   59279  قيدت فى  01-08-2016 برقم ايداع   1000078 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/07/2026  12:00:00ص

716 - فالكون للستثمار الزراعى   شركة سبق قيدها برقم :   59584  قيدت فى  18-07-2012 برقم ايداع   

15134 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  12:00:00ص

717 - اورجانو ميدسين Organo Medicne   شركة سبق قيدها برقم :   61274  قيدت فى  

17-10-2012 برقم ايداع   21729 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/10/2027  12:00:00ص
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718 - ساينس بالس كومبانى للتدريب والخدمات Science Palace Company-SPC  )ش.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم :   62119  قيدت فى  25-11-2012 برقم ايداع   24796 وفى تاريخ  11-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  12:00:00ص

719 - ايه بى اسوشيتس A B ASSOCIATES )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62181  قيدت فى  

27-11-2012 برقم ايداع   25006 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/11/2027  12:00:00ص

720 - يونايتد تيليكوم يونيكوم   شركة سبق قيدها برقم :   62326  قيدت فى  28-05-2017 برقم ايداع   

19333 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

721 - يونايتد تيليكوم يونيكوم United Telecom Unicom   شركة سبق قيدها برقم :   62326  قيدت فى  

03-12-2012 برقم ايداع   25520 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2027  12:00:00ص

722 - ايمن يوسف محمود وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   62355  قيدت فى  04-12-2012 برقم ايداع   

25568 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  12:00:00ص

723 - انديجو مصر للمنسوجات INDIGO TEXTILE EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   62407  

قيدت فى  05-12-2012 برقم ايداع   25769 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/12/2027  12:00:00ص

724 - كافيو للستشارات و التدريب )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62629  قيدت فى  2012-12-13 

برقم ايداع   26526 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  

12:00:00ص

725 - نما جرو للتنمية الزراعية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62769  قيدت فى  2012-12-20 

برقم ايداع   26993 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

726 - نيتشر للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   63081  قيدت فى  01-01-2013 برقم ايداع   15 وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

727 - شركة كروب للستيراد و التوريدات العامه   شركة سبق قيدها برقم :   65326  قيدت فى  

03-04-2013 برقم ايداع   7598 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/04/2023  12:00:00ص

728 - العالميه للستثمار العقاري والتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   68231  قيدت فى  

15-12-2013 برقم ايداع   1000041 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2023  12:00:00ص

729 - الرواد العقارية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   72397  قيدت فى  13-03-2014 برقم ايداع   

6205 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2024  12:00:00ص

730 - محمد محمد هشام و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   74607  قيدت فى  16-06-2014 برقم ايداع   

14794 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2024  12:00:00ص

731 - بيراميدز اكسبريس   شركة سبق قيدها برقم :   75174  قيدت فى  19-10-2014 برقم ايداع   

24748 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2024  12:00:00ص

732 - بيراميدز اكسبريس   شركة سبق قيدها برقم :   75174  قيدت فى  28-12-2016 برقم ايداع   

42125 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2026  12:00:00ص

733 - بيراميدز اكسبريس   شركة سبق قيدها برقم :   75602  قيدت فى  10-08-2014 برقم ايداع   

18666 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2024  12:00:00ص

734 - بيراميدز اكسبريس   شركة سبق قيدها برقم :   75602  قيدت فى  10-08-2014 برقم ايداع   

18667 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2024  12:00:00ص

735 - النور ميديكال )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   76878  قيدت فى  30-09-2014 برقم ايداع   

23527 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2024  12:00:00ص
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736 - البدر الدولية للستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   85863  قيدت فى  01-09-2015 برقم 

ايداع   24606 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2025  

12:00:00ص

737 - ميدلين للدويه MEDLINE MEDICAL COMPANY ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

90676  قيدت فى  14-02-2016 برقم ايداع   4858 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/02/2026  12:00:00ص

738 - شركة ام ام تريدينج   شركة سبق قيدها برقم :   91139  قيدت فى  28-02-2016 برقم ايداع   6536 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2026  12:00:00ص

739 - شركة ايفرجرين للصناعات الغذائية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   98152  قيدت فى  

25-10-2016 برقم ايداع   32633 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2026  12:00:00ص

740 - محمود حسان امام وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   102710  قيدت فى  28-02-2017 برقم ايداع   

7599 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص

741 - بايرز للتجارة اللكترونية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102827  قيدت فى  2017-03-01 

برقم ايداع   7941 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2027  

12:00:00ص

742 - شركة المصرية الخليجيه للستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   103837  قيدت فى  2017-03-26 

برقم ايداع   11210 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2027  

12:00:00ص

743 - الجنات للزراعة و الري   شركة سبق قيدها برقم :   106137  قيدت فى  28-05-2017 برقم ايداع   

19344 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

744 - بكره ميديا ليف ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   108489  قيدت فى  09-08-2017 برقم ايداع   

28422 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2027  12:00:00ص

745 - شركة موبى فايرز MOBIFIERS LLC   شركة سبق قيدها برقم :   109367  قيدت فى  

06-09-2017 برقم ايداع   32472 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص

746 - تامر محمد ممدوح مصطفى على العشري وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   109386  قيدت فى  

06-09-2017 برقم ايداع   32581 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/09/2027  12:00:00ص

747 - الطييب لتجارة المصاعد الحديثة ALTAYEB FOR MODERN LIFT TRADING CO   شركة 

سبق قيدها برقم :   109601  قيدت فى  13-09-2017 برقم ايداع   33511 وفى تاريخ  11-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  12:00:00ص

748 - الطيب لتجارة المصاعد الحدثيه Altayeb for modern lift trading co   شركة سبق قيدها برقم :   

109601  قيدت فى  01-10-2017 برقم ايداع   35861 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/09/2027  12:00:00ص

749 - نجلء كامل وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   109776  قيدت فى  18-09-2017 برقم ايداع   

34224 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2027  12:00:00ص

750 - المصرية الكندية لصناعة الورق )ايجي كان (   شركة سبق قيدها برقم :   109903  قيدت فى  

20-12-2017 برقم ايداع   51028 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

751 - هيثم عبدا محمد على عوض  وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   110766  قيدت فى  

16-10-2017 برقم ايداع   38309 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/10/2027  12:00:00ص
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752 - بيبر زون للتجارة paper zone for trading   شركة سبق قيدها برقم :   112452  قيدت فى  

08-11-2017 برقم ايداع   43253 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2027  12:00:00ص

753 - برفكت للعمارة   شركة سبق قيدها برقم :   112669  قيدت فى  13-11-2017 برقم ايداع   44038 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2027  12:00:00ص

754 - البوصله للتطوير العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   112909  قيدت فى  20-11-2017 برقم ايداع   

45080 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

755 - شركة باريس لتجارة منتجات البترول   شركة سبق قيدها برقم :   112946  قيدت فى  2017-11-20 

برقم ايداع   45208 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  

12:00:00ص

756 - كامبنى تيفولى بلزا   شركة سبق قيدها برقم :   113303  قيدت فى  27-11-2017 برقم ايداع   

46636 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  12:00:00ص

757 - تيلورد TAILOR’D   شركة سبق قيدها برقم :   113511  قيدت فى  03-12-2017 برقم ايداع   

47378 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص

758 - طيبه لمعالجه السطح والنابيب Tiba for hydro jetting solution   شركة سبق قيدها برقم :   

113666  قيدت فى  05-12-2017 برقم ايداع   47905 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

759 - اس ان اف ايجيبت للستيراد S N F EGYPT IMPORT   شركة سبق قيدها برقم :   113733  

قيدت فى  07-12-2017 برقم ايداع   48228 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/12/2027  12:00:00ص

760 - جي اي إل للنظم   شركة سبق قيدها برقم :   113842  قيدت فى  10-12-2017 برقم ايداع   48619 

وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص

761 - اكس اي تي لخدمات تكنولوجيا المعلومات   شركة سبق قيدها برقم :   114172  قيدت فى  

14-12-2017 برقم ايداع   49747 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2027  12:00:00ص

762 - إية بي سي للصناعة ABC FOR industries   شركة سبق قيدها برقم :   114761  قيدت فى  

01-01-2018 برقم ايداع   166 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2027  12:00:00ص

763 - إية بي سي للصناعة ABC FOR industries   شركة سبق قيدها برقم :   114761  قيدت فى  

26-12-2017 برقم ايداع   53092 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/12/2027  12:00:00ص

764 - اوفزا OVZA   شركة سبق قيدها برقم :   115048  قيدت فى  01-01-2018 برقم ايداع   116 وفى 

تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

765 - شركه المنار للتخزين - عبدالعليم عبد العليم نواره وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   116265  قيدت 

فى  05-10-1997 برقم ايداع   12127 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/10/2027  12:00:00ص

766 - الشركه المصريه للمنظفات الصناعيه )ايد (   شركة سبق قيدها برقم :   222208  قيدت فى  

07-12-1982 برقم ايداع   18849 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2027  12:00:00ص

767 - مستشفى القاهرة التخصصى   شركة سبق قيدها برقم :   249898  قيدت فى  31-12-1987 برقم ايداع   

18847 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

768 - شركه العبور للستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   286416  قيدت فى  11-02-1995 برقم 

ايداع   2282 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2025  

12:00:00ص
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769 - مركز مصرالطبى   شركة سبق قيدها برقم :   340138  قيدت فى  16-07-2001 برقم ايداع   

12263 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2026  12:00:00ص

770 - البرقوقي للصناعات الغذائيه عمر محمد عبد المنعم عبد الرحمن البرقوقي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم 

:   2376  قيدت فى  23-09-2002 برقم ايداع   323 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/09/2027  12:00:00ص

771 - الشركه الدوليه للخيوط ) ايكو (   شركة سبق قيدها برقم :   2588  قيدت فى  28-10-1997 برقم ايداع   

797 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/10/2027  12:00:00ص

772 - اليكتروجيت سامي احمد محمد متولي وشريكتيه   شركة سبق قيدها برقم :   3412  قيدت فى  

17-12-2002 برقم ايداع   932 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2027  12:00:00ص

773 - شركه دلتا مصر سيكور للخدمات المتكامله   شركة سبق قيدها برقم :   6078  قيدت فى  

24-10-2000 برقم ايداع   5889 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/10/2025  12:00:00ص

774 - ايوب الدوليه للفنادق السياحيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   6518  قيدت فى  25-12-2004 برقم 

ايداع   1769 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2024  

12:00:00ص

775 - فرع مملوك بكامل للشركه العربيه الدوليه للفناذق ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   6518  قيدت فى  

25-12-2004 برقم ايداع   1769 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2024  12:00:00ص

776 - شركه المؤسسه الوربيه للتنميه والتعليم   شركة سبق قيدها برقم :   7655  قيدت فى  2001-10-02 

برقم ايداع   5315 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2026  

12:00:00ص

777 - امارات مصر للمنتجات البتروليه   شركة سبق قيدها برقم :   9905  قيدت فى  20-01-2013 برقم 

ايداع   1485 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2023  

12:00:00ص

778 - شركة امارات مصر للمنتجات البترولية   شركة سبق قيدها برقم :   9905  قيدت فى  2007-08-29 

برقم ايداع   17909 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص

779 - امارات مصر للمنتجات البتروليه   شركة سبق قيدها برقم :   9905  قيدت فى  16-07-2017 برقم 

ايداع   25040 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  

12:00:00ص

780 - شركة امارات مصر للمنتجات البترولية   شركة سبق قيدها برقم :   9905  قيدت فى  2017-07-16 

برقم ايداع   25041 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  

12:00:00ص

781 - محمد عبد الفتاح علي رضوان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   12709  قيدت فى  2005-03-07 

برقم ايداع   1509 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/03/2025  

12:00:00ص

782 - شركه محمود السعيد محمد قبيع وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   17015  قيدت فى  2005-12-05 

برقم ايداع   16801 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2025  

12:00:00ص

783 - تريز كومبانى مطعم الديوان ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   19679  قيدت فى  

23-04-2015 برقم ايداع   11545 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/04/2025  12:00:00ص

784 - بريجو للغذية prego   شركة سبق قيدها برقم :   22595  قيدت فى  03-02-2015 برقم ايداع   

2966 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2025  12:00:00ص
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785 - بريجو للغذية   شركة سبق قيدها برقم :   22595  قيدت فى  23-03-2017 برقم ايداع   11014 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2027  12:00:00ص

786 - بريجو للغذية prego   شركة سبق قيدها برقم :   22595  قيدت فى  10-10-2012 برقم ايداع   

21066 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2027  12:00:00ص

787 - مينا للتصالت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   28669  قيدت فى  22-11-2007 برقم ايداع   

24113 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص

788 - سبايكو للمقاولت والستثمار العقارى ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   28864  قيدت فى  

03-12-2007 برقم ايداع   24851 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2027  12:00:00ص

789 - ميتال تك للصناعات الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   29012  قيدت فى  30-08-2010 برقم ايداع   

19390 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2025  12:00:00ص

790 - ميتال تك للصناعات الهندسية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29012  قيدت فى  2007-12-09 

برقم ايداع   25370 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  

12:00:00ص

791 - ميتال تك للصناعات الهندسية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29012  قيدت فى  2007-12-09 

برقم ايداع   25371 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  

12:00:00ص

792 - العربية الوربية للتنمية السياحية والصناعية والزراعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29056  

قيدت فى  11-12-2007 برقم ايداع   25519 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/12/2027  12:00:00ص

793 - العربية الوربية للتنمية السياحية والصناعية والزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   29056  قيدت فى  

18-03-2015 برقم ايداع   1000071 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/03/2025  12:00:00ص

794 - كوماج الهندسية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29401  قيدت فى  31-12-2007 برقم ايداع   

26752 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

795 - شركة آل سالم جونسون كنترولز ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   32137  قيدت فى  1997-11-08 

برقم ايداع   6037 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص

796 - الدينماركية المصرية للستثمار العقارى

 Danish Egyptian for Real Estate Investment   شركة سبق قيدها برقم :   54970  قيدت فى  

14-11-2011 برقم ايداع   21551 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2026  12:00:00ص

797 - صنى بيتش للتنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   62622  قيدت فى  13-12-2012 برقم ايداع   

26508 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص

798 - شركة مجموعة ايفر تراست التجارية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63038  قيدت فى  

30-12-2012 برقم ايداع   27854 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/12/2027  12:00:00ص

799 - شركه توب كير اسبا )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   67312  قيدت فى  26-06-2013 برقم 

ايداع   14750 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2023  

12:00:00ص

800 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  20-12-2015 برقم ايداع   1000067 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/12/2025  12:00:00ص
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801 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  20-12-2015 برقم ايداع   1000068 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/12/2025  12:00:00ص

802 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  20-12-2015 برقم ايداع   1000069 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/12/2025  12:00:00ص

803 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  20-12-2015 برقم ايداع   1000070 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/12/2025  12:00:00ص

804 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000079 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

805 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000080 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

806 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000081 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

807 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000082 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

808 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000083 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

809 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000084 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

810 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000085 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

811 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000086 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

812 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000087 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

813 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000088 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

814 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000089 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

815 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  19-12-2016 برقم ايداع   1000090 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/12/2026  12:00:00ص
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816 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000091 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

817 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  08-09-2016 برقم ايداع   1000092 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  07/09/2026  12:00:00ص

818 - مشروعي للتجاره Mashroey Trading Co .S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   69586  قيدت 

فى  20-01-2016 برقم ايداع   1000093 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/01/2026  12:00:00ص

819 - امارات مصر للمنتجات البتروليه   شركة سبق قيدها برقم :   69722  قيدت فى  19-11-2013 برقم 

ايداع   24573 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2023  

12:00:00ص

820 - امارات مصر للمنتجات البتروليه   شركة سبق قيدها برقم :   69723  قيدت فى  19-11-2013 برقم 

ايداع   24574 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2023  

12:00:00ص

821 - سيفنتي للصناعة و التجارة)SEVENTY( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72347  قيدت فى  

31-03-2015 برقم ايداع   9190 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/03/2025  12:00:00ص

822 - سيفنتي للصناعة و التجارة)SEVENTY( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72347  قيدت فى  

31-03-2015 برقم ايداع   9191 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/03/2025  12:00:00ص

823 - سيفنتي للصناعة و التجارة)SEVENTY( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72347  قيدت فى  

31-03-2015 برقم ايداع   9192 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/03/2025  12:00:00ص

824 - سيفنتي للصناعة و التجارة )SEVENTY(   شركة سبق قيدها برقم :   72347  قيدت فى  

13-06-2016 برقم ايداع   18812 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2026  12:00:00ص

825 - سيفنتي للصناعة و التجارة)SEVENTY(   شركة سبق قيدها برقم :   72347  قيدت فى  

13-06-2016 برقم ايداع   18813 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2026  12:00:00ص

826 - سيفنتي للصناعة و التجارة )SEVENTY( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72347  قيدت فى  

13-06-2016 برقم ايداع   18814 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/06/2026  12:00:00ص

827 - سيفنتي للصناعة و التجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72347  قيدت فى  2014-08-12 

برقم ايداع   18858 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2024  

12:00:00ص

828 - سيفنتي للصناعة و التجارة)SEVENTY( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72347  قيدت فى  

03-07-2016 برقم ايداع   20752 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2026  12:00:00ص

829 - سيفنتي للصناعة و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   72347  قيدت فى  15-08-2017 برقم ايداع   

29343 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  12:00:00ص

830 - سيفنتي للصناعة و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   72347  قيدت فى  04-10-2016 برقم ايداع   

30085 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2026  12:00:00ص

831 - سيفنتي للصناعة و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   72347  قيدت فى  04-10-2016 برقم ايداع   

30086 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2026  12:00:00ص
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832 - تاير اند مور لخدمة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   73050  قيدت فى  30-03-2016 برقم ايداع   

10646 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2026  12:00:00ص

833 - تاير اند مور لخدمة السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   73050  قيدت فى  13-07-2014 برقم ايداع   

16845 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/07/2024  12:00:00ص

834 - تاير اند مور لخدمة السيارات 360 ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   73050  قيدت فى  

29-12-2014 برقم ايداع   31921 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/12/2024  12:00:00ص

835 - محمود حسان امام شحاته و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   74088  قيدت فى  25-05-2014 برقم 

ايداع   12454 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2024  

12:00:00ص

836 - غزى للتجارة والمقاولت واستصلح الراضي والستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   74861  

قيدت فى  25-06-2014 برقم ايداع   15823 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/06/2024  12:00:00ص

837 - ابناء شعبان للتجارة و التوريدات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   76315  قيدت فى  

09-09-2014 برقم ايداع   21397 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/09/2024  12:00:00ص

838 - تاو ترادنج للستيراد و التصدير Taw Trading   شركة سبق قيدها برقم :   78495  قيدت فى  

10-12-2014 برقم ايداع   29791 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/12/2024  12:00:00ص

839 - الرنا جروب للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   80345  قيدت فى  

06-07-2015 برقم ايداع   19290 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/07/2025  12:00:00ص

840 - الرنا جروب للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   80345  قيدت فى  

06-07-2015 برقم ايداع   19291 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/07/2025  12:00:00ص

841 - الرنا جروب للستيراد و التصدير و التوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   80345  قيدت فى  

06-07-2015 برقم ايداع   19292 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/07/2025  12:00:00ص

842 - المصرية البلجيكية للستثمارات الصناعية ) ايجيبلج (   شركة سبق قيدها برقم :   82019  قيدت فى  

19-04-2015 برقم ايداع   11067 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/04/2025  12:00:00ص

843 - المصرية البلجيكية للستثمارات الصناعية   شركة سبق قيدها برقم :   82019  قيدت فى  

04-12-2016 برقم ايداع   38944 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2026  12:00:00ص

844 - المصرية البلجيكية للستثمارات الصناعية   شركة سبق قيدها برقم :   82019  قيدت فى  

04-12-2016 برقم ايداع   38945 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2026  12:00:00ص

845 - ماجيك ميديا للنتاج الفنيMAGIC MEDIA   شركة سبق قيدها برقم :   82479  قيدت فى  

03-05-2015 برقم ايداع   12514 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2025  12:00:00ص

846 - إدارة للتجارة العامة   شركة سبق قيدها برقم :   86432  قيدت فى  21-09-2015 برقم ايداع   

26703 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2025  12:00:00ص

847 - بيك اتشانس للتجاره اللكترونيه ) Pick Chance Ecommerce ) S.A   شركة سبق قيدها برقم :   

87059  قيدت فى  19-10-2015 برقم ايداع   28887 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/10/2025  12:00:00ص
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848 - فيت ايجى للستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   92316  قيدت فى  04-04-2016 برقم 

ايداع   11329 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/04/2026  

12:00:00ص

849 - الفاق للتنمية والستثمار العقارى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   94712  قيدت فى  

22-06-2016 برقم ايداع   19862 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2026  12:00:00ص

850 - كيوت ديزاين Cute Design   شركة سبق قيدها برقم :   97153  قيدت فى  20-09-2016 برقم 

ايداع   28775 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2026  

12:00:00ص

851 - شركة داوي لتجهيز المنشأت الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   98788  قيدت فى  29-11-2017 برقم 

ايداع   46973 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  

12:00:00ص

852 - سمارت انترناشيونال للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   102186  قيدت فى  

15-02-2017 برقم ايداع   5883 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/02/2027  12:00:00ص

853 - تي كونتننتال للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   103368  قيدت فى  14-03-2017 برقم ايداع   

9609 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2027  12:00:00ص

854 - ايه تي ميديا A.T MEDIA )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104277  قيدت فى  

05-04-2017 برقم ايداع   12688 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/04/2027  12:00:00ص

855 - سمارت لين وان SMART LINE ONE )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106009  قيدت 

فى  24-05-2017 برقم ايداع   18901 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

856 - شركة الرؤية الجديدة لنظمة اللومنيوم   شركة سبق قيدها برقم :   106967  قيدت فى  2017-06-21 

برقم ايداع   22559 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2027  

12:00:00ص

857 - عبد الحليم صلح الدين و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   107346  قيدت فى  10-07-2017 برقم 

ايداع   24123 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/07/2027  

12:00:00ص

858 - الشركه العالميه لصناعه و تعبئه مسحضرات التجميل   شركة سبق قيدها برقم :   108409  قيدت فى  

07-08-2017 برقم ايداع   28098 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/08/2027  12:00:00ص

859 - استيفيا فارم ايجيبت للستثمار الصناعي والزراعي STEVIA FARM EGYPT SFE   شركة سبق 

قيدها برقم :   108692  قيدت فى  14-08-2017 برقم ايداع   29231 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  13/08/2027  12:00:00ص

860 - زدنى للتدريب والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   109897  قيدت فى  20-09-2017 برقم 

ايداع   34714 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  

12:00:00ص

   SR FASHION CO FOR READY MODE GARMENTS 861 - سر الموضة للملبس الجاهزة

شركة سبق قيدها برقم :   110073  قيدت فى  27-09-2017 برقم ايداع   35584 وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/09/2027  12:00:00ص

862 - خيرات بلدنا   شركة سبق قيدها برقم :   110223  قيدت فى  02-10-2017 برقم ايداع   36152 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  12:00:00ص

863 - الواحه للمطاعم المحدودة   شركة سبق قيدها برقم :   110257  قيدت فى  03-10-2017 برقم ايداع   

36268 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2027  12:00:00ص
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864 - ار اند ار لدارة المطاعم والمنشآت R&R   شركة سبق قيدها برقم :   110421  قيدت فى  

08-10-2017 برقم ايداع   36954 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/10/2027  12:00:00ص

865 - دوب DOPE   شركة سبق قيدها برقم :   111395  قيدت فى  25-10-2017 برقم ايداع   40326 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2027  12:00:00ص

866 - محمد عادل عبد الغني وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113165  قيدت فى  23-11-2017 برقم 

ايداع   45983 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2027  

12:00:00ص

867 - روكسيم للنقل و التخزين ROXIM   شركة سبق قيدها برقم :   113412  قيدت فى  2017-11-29 

برقم ايداع   47028 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  

12:00:00ص

868 - اتش ار للتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   113467  قيدت فى  29-11-2017 برقم ايداع   

47193 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

869 - الموجات اليطاليه اي كلين I - CLEAN   شركة سبق قيدها برقم :   113535  قيدت فى  

03-12-2017 برقم ايداع   47410 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2027  12:00:00ص

870 - محمد خير محمود شامى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   113585  قيدت فى  04-12-2017 برقم 

ايداع   47603 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص

871 - جيرمان تك للصناعات البلستيكية والستثمار الصناعي   شركة سبق قيدها برقم :   113600  قيدت فى  

04-12-2017 برقم ايداع   47636 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

872 - الدار كوبي سنتر للطباعة والتصوير والدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   113605  قيدت فى  

04-12-2017 برقم ايداع   47641 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

873 - الشركة العربية للنظمة الذكية ARABICSS   شركة سبق قيدها برقم :   113886  قيدت فى  

11-12-2017 برقم ايداع   48857 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/12/2027  12:00:00ص

874 - تشير CHEER   شركة سبق قيدها برقم :   113897  قيدت فى  11-12-2017 برقم ايداع   48868 

وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

875 - السيد محمد السيد السيد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113984  قيدت فى  12-12-2017 برقم 

ايداع   49147 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  

12:00:00ص

876 - شركة مجموعة 6 اكتوبر للدوات المنزلية و الفندقية   شركة سبق قيدها برقم :   114046  قيدت فى  

13-12-2017 برقم ايداع   49416 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/12/2027  12:00:00ص

877 - النيل اوفرسيز للتصديرNILE OVERSEAS EXPORT   شركة سبق قيدها برقم :   114269  

قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   50200 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/12/2027  12:00:00ص

878 - الدم لصناعة الملبس الجاهزة A&A   شركة سبق قيدها برقم :   114318  قيدت فى  2017-12-18 

برقم ايداع   50465 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  

12:00:00ص

   RED SEA GREEN SOLUTIONS 879 - ريد سي جرين سوليوشنز للطاقة الشمسية و محطات المياه

شركة سبق قيدها برقم :   114372  قيدت فى  19-12-2017 برقم ايداع   50693 وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص
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880 - بريزما للوساطة فى الوراق المالية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   116938  قيدت فى  

05-11-1997 برقم ايداع   13812 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/11/2027  12:00:00ص

881 - العربيه الدوليه للفنادق السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   173871  قيدت فى  21-09-2006 برقم 

ايداع   14910 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/09/2026  

12:00:00ص

882 - الشركه العربيه الدوليه للفنادق و السياحه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   173871  قيدت فى  

16-09-2009 برقم ايداع   19144 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/09/2024  12:00:00ص

883 - المهندسين الجامعيين للستثمار العقاري ) علء الدين محمود منصور وشركاة (   شركة سبق قيدها برقم :   

310498  قيدت فى  24-12-1997 برقم ايداع   25900 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/12/2027  12:00:00ص

884 - شركه امرات مصر لمنتجات البتروليه   شركة سبق قيدها برقم :   990537  قيدت فى  2006-03-09 

برقم ايداع   3088 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2026  

12:00:00ص

885 - الشركة الحديثة لمواد الطباعة والتجهيز ) محمد حمدي احمد محمد سليم وشريكتيه (   شركة سبق قيدها 

برقم :   1275  قيدت فى  12-03-2002 برقم ايداع   77 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00ص

886 - شركه فندق نيويول بالقصر   شركة سبق قيدها برقم :   1868  قيدت فى  02-01-2000 برقم ايداع   

2 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2025  12:00:00ص

887 - الشركه الدوليه للتبادل التجاري   شركة سبق قيدها برقم :   3190  قيدت فى  29-09-2003 برقم ايداع   

5919 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2023  12:00:00ص

888 - الدولية للتبادل التجارى الحر   شركة سبق قيدها برقم :   3190  قيدت فى  16-08-2017 برقم ايداع   

29501 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  12:00:00ص

889 - الدولية للتبادل التجارى الحر   شركة سبق قيدها برقم :   3190  قيدت فى  26-09-2017 برقم ايداع   

35143 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2027  12:00:00ص

890 - شركة اجياد للتجاره والتنميه الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   6991  قيدت فى  2017-09-13 

برقم ايداع   33383 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  

12:00:00ص

891 - بيج في للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   7343  قيدت فى  15-01-2002 برقم ايداع   

292 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00ص

892 - التفقديم يسح بني للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   7343  قيدت فى  15-01-2002 برقم 

ايداع   293 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00

ص

893 - بح بن للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   7343  قيدت فى  18-04-2004 برقم ايداع   

1951 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2024  12:00:00ص

894 - بيج بن للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   7343  قيدت فى  21-01-2002 برقم ايداع   

4005 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2027  12:00:00ص

895 - بيج بن للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   7343  قيدت فى  09-05-2005 برقم ايداع   

5033 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2025  12:00:00ص

896 - بيج بن للملبس الجاهزة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   7343  قيدت فى  03-08-2010 برقم 

ايداع   17366 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2025  

12:00:00ص
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897 - شركه ترند للتجاره و الهندسه و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   9273  قيدت فى  2002-11-26 

برقم ايداع   5562 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  

12:00:00ص

898 - شركه يونيتيد برازرزعلء الدين   شركة سبق قيدها برقم :   10778  قيدت فى  19-01-2004 برقم 

ايداع   358 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2024  12:00:00

ص

899 - مارشال للمشروعات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   11540  قيدت فى  12-03-2000 برقم ايداع   

586 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2020  12:00:00ص

900 - هريكين مارين ايمن موسى السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   20431  قيدت فى  

11-09-2006 برقم ايداع   14197 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/09/2026  12:00:00ص

901 - الواحة الخضراء لستصلح الراضى والستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   25122  قيدت فى  

07-06-2007 برقم ايداع   11145 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/06/2027  12:00:00ص

902 - ابراهيم على اسماعيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   27649  قيدت فى  04-10-2007 برقم 

ايداع   20621 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2027  

12:00:00ص

903 - المتحدة لمساحيق المواد الهندسية - قطر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28389  قيدت فى  

12-11-2007 برقم ايداع   23149 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/11/2027  12:00:00ص

904 - المصرية البلجيكية للستثمارات الصناعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   32391  قيدت فى  

07-12-1997 برقم ايداع   6656 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2027  12:00:00ص

905 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   24288 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

906 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   24289 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

907 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   24291 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

908 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   37646  قيدت فى  16-03-2009 برقم ايداع   5290 وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2024  12:00:00ص

909 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   37646  قيدت فى  16-03-2009 برقم ايداع   5291 وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2024  12:00:00ص

910 - ايطاليان اكسبريس نايل كروزس   شركة سبق قيدها برقم :   38229  قيدت فى  07-12-1999 برقم 

ايداع   7082 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2024  

12:00:00ص

911 - مارشال للمشروعات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   38945  قيدت فى  26-03-2000 برقم ايداع   

1588 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/03/2025  12:00:00ص

912 - قناه السويس للتنميه السياحيه ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم :   43636  قيدت فى  2010-01-27 

برقم ايداع   1788 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2025  

12:00:00ص

913 - متجر للهندسة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   43729  قيدت فى  24-02-2016 برقم ايداع   

6121 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2026  12:00:00ص
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914 - شركه ميجا سوفت لتكنولوجيا المعلومات مصر ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   44292  قيدت فى  

05-08-2002 برقم ايداع   3454 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/08/2027  12:00:00ص

915 - الشركه الدوليه للتبادل التجاري الحر   شركة سبق قيدها برقم :   51757  قيدت فى  2011-05-12 

برقم ايداع   7818 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/05/2026  

12:00:00ص

916 - ايزو كنترول للستيراد والتصدير iso control   شركة سبق قيدها برقم :   52011  قيدت فى  

26-05-2011 برقم ايداع   8941 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/05/2026  12:00:00ص

917 - شركه مركز الخصوبه المتكامل بدمياط   شركة سبق قيدها برقم :   52628  قيدت فى  2002-06-20 

برقم ايداع   1970 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  

12:00:00ص

918 - انبات ENBAT   شركة سبق قيدها برقم :   52725  قيدت فى  03-07-2011 برقم ايداع   11921 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2026  12:00:00ص

919 - شركة 15 مايو للتجارة و التنمية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   52834  قيدت فى  

07-07-2011 برقم ايداع   12345 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/07/2026  12:00:00ص

920 - اوكى تكنولوجى   شركة سبق قيدها برقم :   56157  قيدت فى  19-01-2012 برقم ايداع   1575 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2027  12:00:00ص

921 - اس جى اس ايجيبت ليمتد ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   59158  قيدت فى  26-06-2012 برقم 

ايداع   13443 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2027  

12:00:00ص

922 - جلفار للتجارة والتوزيع Julphar Company for Trading and Distribution   شركة سبق 

قيدها برقم :   59200  قيدت فى  28-06-2012 برقم ايداع   13637 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  12:00:00ص

923 - وطنيه للستثمار و الحلول المتكامله )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60710  قيدت فى  

24-09-2012 برقم ايداع   19578 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/09/2027  12:00:00ص

924 - جلفار اس اى اس Julphar S E S   شركة سبق قيدها برقم :   60906  قيدت فى  2012-10-02 

برقم ايداع   20313 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  

12:00:00ص

925 - فيوزد Fuzed   شركة سبق قيدها برقم :   61353  قيدت فى  21-10-2012 برقم ايداع   22021 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2027  12:00:00ص

926 - شركة المعز لتجارة الفاكهة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62842  قيدت فى  2012-12-24 

برقم ايداع   27220 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

927 - اس جى اس ايجيبت ليمتد ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   63670  قيدت فى  28-01-2013 برقم 

ايداع   1999 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/01/2023  

12:00:00ص

928 - إنشاء للمقاولت  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64026  قيدت فى  11-02-2013 برقم ايداع   

3245 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/02/2023  12:00:00ص

929 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  03-08-2017 برقم ايداع   27831 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  12:00:00ص
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930 - الشركة المتحدة للتجزئة )س أ م (   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  14-09-2017 برقم 

ايداع   33660 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2027  

12:00:00ص

931 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  27-12-2017 برقم ايداع   53133 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

932 - الشركة المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   66335  قيدت فى  07-12-2017 برقم ايداع   

48197 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2027  12:00:00ص

933 - مدارس مختار الخاصة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   67046  قيدت فى  13-06-2013 برقم 

ايداع   13629 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/06/2023  

12:00:00ص

934 - القبانى للمقاولت و التجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   75247  قيدت فى  2014-07-16 

برقم ايداع   17174 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2024  

12:00:00ص

935 - افوفكو   شركة سبق قيدها برقم :   77071  قيدت فى  01-12-1987 برقم ايداع   9583 وفى تاريخ  

13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2027  12:00:00ص

936 - المجمع العربي للزيوت والحبوب والكيماويات )افوفكو(ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   77071  قيدت 

فى  01-12-1987 برقم ايداع   9583 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/11/2027  12:00:00ص

937 - الدولية للتبادل التجارى الحر   شركة سبق قيدها برقم :   82822  قيدت فى  14-05-2015 برقم ايداع   

13808 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/05/2025  12:00:00ص

938 - ايجي سال   شركة سبق قيدها برقم :   83245  قيدت فى  27-05-2015 برقم ايداع   15323 وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2025  12:00:00ص

939 - شركة الماسه لخدمات التسويق السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   87325  قيدت فى  2015-10-27 

برقم ايداع   30589 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2025  

12:00:00ص

940 - شركة بنان للحلول المتكامله للتطوير و الدارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   88810  قيدت فى  

15-12-2015 برقم ايداع   36139 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/12/2025  12:00:00ص

941 - شريف محمد خيرى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   92914  قيدت فى  21-04-2016 برقم ايداع   

13408 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2026  12:00:00ص

942 - فرست فودز للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   97431  قيدت فى  29-09-2016 برقم 

ايداع   29778 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2026  

12:00:00ص

943 - هارم جروب Harm Group   شركة سبق قيدها برقم :   98636  قيدت فى  07-11-2016 برقم 

ايداع   34531 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2026  

12:00:00ص

944 - شركة اى بى سى مصر للستيراد و التصدير   شركة سبق قيدها برقم :   98873  قيدت فى  

14-11-2016 برقم ايداع   35366 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2026  12:00:00ص

945 - شركة هيتا المتحدة United Heta Co   شركة سبق قيدها برقم :   101486  قيدت فى  

26-01-2017 برقم ايداع   3353 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2027  12:00:00ص

) Mafaza Industries And Technologies 946 - مفازا للصناعات و التكنولوجيا

 ) M . I . T (   )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101821  قيدت فى  06-02-2017 برقم ايداع   

4518 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/02/2027  12:00:00ص
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947 - افروميد AFRO MED )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102696  قيدت فى  2017-02-28 

برقم ايداع   7552 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  

12:00:00ص

948 - فى . أس ترادينج V&S trading . Company   شركة سبق قيدها برقم :   103838  قيدت فى  

26-03-2017 برقم ايداع   11211 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2027  12:00:00ص

949 - فرصة سفر للحاق العمالة المصرية بالخارج )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104254  قيدت فى  

05-04-2017 برقم ايداع   12637 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/04/2027  12:00:00ص

950 - دا هاوس اوف ارتس )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   104282  قيدت فى  05-04-2017 برقم 

ايداع   12693 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  

12:00:00ص

951 - ابرهيم محمد ابراهيم خالد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   104863  قيدت فى  2017-04-24 

برقم ايداع   14859 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2027  

12:00:00ص

952 - برسينزا للدعاية والعلن Persenza   شركة سبق قيدها برقم :   106816  قيدت فى  

18-06-2017 برقم ايداع   21935 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/06/2027  12:00:00ص

953 - شركة هاتسولند لتجاره قطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   107197  قيدت فى  

05-07-2017 برقم ايداع   23400 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/07/2027  12:00:00ص

954 - مركز سبرنجز الطبي springs medicaL centre   شركة سبق قيدها برقم :   109266  قيدت فى  

29-08-2017 برقم ايداع   31972 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2027  12:00:00ص

955 - فيرست تيم للتجارة و التوكيلت التجارية FIRST TEAM   شركة سبق قيدها برقم :   109904  

قيدت فى  24-09-2017 برقم ايداع   34802 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  23/09/2027  12:00:00ص

956 - باروتيل لدارة و تشغيل المنشات الفندقية PARROTEL   شركة سبق قيدها برقم :   110026  قيدت 

فى  26-09-2017 برقم ايداع   35372 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/09/2027  12:00:00ص

957 - أر او المتحدة للتجارة و المقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   110407  قيدت فى  08-10-2017 برقم 

ايداع   36930 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2027  

12:00:00ص

958 - ماجد عبدا ماجد و شريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   111293  قيدت فى  24-10-2017 برقم ايداع   

40040 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2027  12:00:00ص

959 - ثرى برازر سيكيورتى للمن والحراسه   شركة سبق قيدها برقم :   111748  قيدت فى  

30-10-2017 برقم ايداع   41130 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

960 - أوف تراك للتجارة والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   112364  قيدت فى  07-11-2017 برقم 

ايداع   42972 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  

12:00:00ص

961 - لجونى للنتاج الفنى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   112434  قيدت فى  08-11-2017 برقم 

ايداع   43235 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص
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962 - ارقام للتجارة اللكترونية )الدكانة(   شركة سبق قيدها برقم :   113195  قيدت فى  2017-11-23 

برقم ايداع   46103 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/11/2027  

12:00:00ص

963 - التكامل الجديدة للدهانات السمنتيه و الزخرفية )بريمكس مصر(   شركة سبق قيدها برقم :   113313  

قيدت فى  27-11-2017 برقم ايداع   46667 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/11/2027  12:00:00ص

964 - السرة للستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   113351  قيدت فى  28-11-2017 برقم ايداع   

46778 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

965 - شركة باين ماين لوكالى ) BY MAYN LOKALI   شركة سبق قيدها برقم :   113464  قيدت فى  

29-11-2017 برقم ايداع   47190 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2027  12:00:00ص

966 - سفن فيجورز للتسويق العقاري 7figures For Real Estate Marketing   شركة سبق قيدها برقم 

:   113717  قيدت فى  06-12-2017 برقم ايداع   48159 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/12/2027  12:00:00ص

967 - قنوات تيليكوم للتجارة و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   113990  قيدت فى  12-12-2017 برقم 

ايداع   49153 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  

12:00:00ص

968 - نيكست للمقاولت NEXT CONTRACTING   شركة سبق قيدها برقم :   114047  قيدت فى  

13-12-2017 برقم ايداع   49417 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/12/2027  12:00:00ص

969 - ستوديو بلك Studio Blck   شركة سبق قيدها برقم :   114210  قيدت فى  17-12-2017 برقم 

ايداع   49953 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  

12:00:00ص

970 - ترانس تك لحلول تطوير العمال   شركة سبق قيدها برقم :   114412  قيدت فى  20-12-2017 برقم 

ايداع   50797 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

971 - تزويد للحاصلت الزراعيه   شركة سبق قيدها برقم :   114434  قيدت فى  20-12-2017 برقم ايداع   

51023 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  12:00:00ص

972 - براند أب للدعاية والعلن Brand Up For Advertising   شركة سبق قيدها برقم :   114509  

قيدت فى  21-12-2017 برقم ايداع   51281 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/12/2027  12:00:00ص

973 - شركة الفا للتخطيط العمرانى )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   114782  قيدت فى  2017-12-26 

برقم ايداع   53164 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  

12:00:00ص

974 - قناه السويس للتنميه السياحيه ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم :   310103  قيدت فى  1997-12-13 

برقم ايداع   24894 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  

12:00:00ص

975 - الخوه الطحانون   شركة سبق قيدها برقم :   3717  قيدت فى  30-08-1999 برقم ايداع   4770 وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2024  12:00:00ص

976 - الخوه الطحانون   شركة سبق قيدها برقم :   3717  قيدت فى  21-11-2011 برقم ايداع   22534 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2026  12:00:00ص

977 - طارق مصطفي كامل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   4084  قيدت فى  25-12-2002 برقم ايداع   

1187 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  12:00:00ص
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978 - شركه بوب 21 للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   4195  قيدت فى  15-11-1999 برقم 

ايداع   6322 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2019  

12:00:00ص

979 - دمج شركة المراء للخدمات التعليمية ش.م.م وفقا لحكام القانون 159 لسنة 1981 فى شركة دار التربيه 

للخدمات التعليميه ش م م . ق 8   شركة سبق قيدها برقم :   4877  قيدت فى  08-01-2003 برقم ايداع   28 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  12:00:00ص

980 - محمود محي الدين محمد الديب وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   5377  قيدت فى  2001-02-25 

برقم ايداع   190 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2026  

12:00:00ص

981 - شركة توبتكس للتريكو و النسيج ابراهيم يواقيم بشاي وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   6063  قيدت 

فى  15-01-2005 برقم ايداع   74 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/01/2025  12:00:00ص

982 - شركة الجولف للفنادق والمنشات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   8683  قيدت فى  1997-12-08 

برقم ايداع   2239 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2027  

12:00:00ص

983 - ميراج للفنادق والتنمية والسياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8751  قيدت فى  2008-07-21 

برقم ايداع   16039 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2023  

12:00:00ص

984 - ام الجريفات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   10444  قيدت فى  20-07-2005 برقم ايداع   

1000062 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/07/2025  12:00:00

ص

985 - شركه الخوه الطحانون   شركة سبق قيدها برقم :   14446  قيدت فى  23-09-1997 برقم ايداع   

1915 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2027  12:00:00ص

986 - الخوه الطحانون   شركة سبق قيدها برقم :   14446  قيدت فى  07-02-2010 برقم ايداع   2579 

وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/02/2025  12:00:00ص

987 - شركه مصر للمشروعات والتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   14780  قيدت فى  

06-06-2005 برقم ايداع   7148 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2025  12:00:00ص

988 - سميره معوض السيد وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   14983  قيدت فى  08-06-2005 برقم 

ايداع   7540 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2025  

12:00:00ص

989 - مصر للمشروعات العمرانيه والسياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   21039  قيدت فى  2006-11-05 

برقم ايداع   16824 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2026  

12:00:00ص

990 - شركة فيلمميديا للنتاج الفنى ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   24161  قيدت فى  2007-04-29 

برقم ايداع   7742 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/04/2027  

12:00:00ص

991 - شركة المتحدة لطب العماق )هايبرميد(   شركة سبق قيدها برقم :   24998  قيدت فى  2007-06-04 

برقم ايداع   10608 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2027  

12:00:00ص

992 - نعيم للخدمات الستشارية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   25946  قيدت فى  24-07-2007 برقم 

ايداع   14338 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2027  

12:00:00ص
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993 - روتس للتنمية والستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   26861  قيدت فى  27-08-2007 برقم 

ايداع   17756 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2027  

12:00:00ص

994 - الشمس للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   27519  قيدت فى  30-09-2007 برقم ايداع   

20217 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2027  12:00:00ص

995 - ارابيكا كوفى ايجيبت للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   27813  قيدت فى  17-10-2007 برقم ايداع   

21149 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2027  12:00:00ص

996 - ارك ديفيلوبمنت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29067  قيدت فى  11-12-2007 برقم ايداع   

25606 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

997 - شركة العربية للغذية }جروبى {   شركة سبق قيدها برقم :   32423  قيدت فى  01-01-1998 برقم 

ايداع   21 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00

ص

998 - شركة العربية للغذية ) جروبى {   شركة سبق قيدها برقم :   32423  قيدت فى  01-01-1998 برقم 

ايداع   22 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00

ص

999 - الشركه العربيه للغذيه ) جروبي (   شركة سبق قيدها برقم :   32423  قيدت فى  10-12-1997 برقم 

ايداع   6757 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  

12:00:00ص

1000 - تشهايا جلوبال فينشرز   شركة سبق قيدها برقم :   48970  قيدت فى  07-11-2010 برقم ايداع   

24246 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2025  12:00:00ص

1001 - زيتفارم للصناعات الدوائية   شركة سبق قيدها برقم :   49172  قيدت فى  22-11-2010 برقم ايداع   

25137 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2025  12:00:00ص

   MOBI EGYPT FOR ENGINEERING PROJECTS 1002 - موبي ايجيبت للمشروعات الهندسيه

شركة سبق قيدها برقم :   50048  قيدت فى  25-12-2012 برقم ايداع   27391 وفى تاريخ  2022-12-14  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  12:00:00ص

1003 - بيلد للتشييد   شركة سبق قيدها برقم :   52157  قيدت فى  02-06-2011 برقم ايداع   9564 وفى 

تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2026  12:00:00ص

1004 - محمود عبد العزيز حسين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   56911  قيدت فى  29-02-2012 برقم 

ايداع   4510 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  

12:00:00ص

1005 - هانى محمود السيد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   58842  قيدت فى  07-06-2012 برقم 

ايداع   12145 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2027  

12:00:00ص

1006 - شركة الغذية الطبيعية Burger Factory   شركة سبق قيدها برقم :   60945  قيدت فى  

24-02-2016 برقم ايداع   6172 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/02/2026  12:00:00ص

1007 - شركة الغذية الطبيعية Burger Factory   شركة سبق قيدها برقم :   60945  قيدت فى  

03-10-2012 برقم ايداع   20493 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/10/2027  12:00:00ص

   MOBI EGYPT FOR ENGINEERING PROJECTS 1008 - موبي ايجيبت للمشروعات الهندسيه

شركة سبق قيدها برقم :   61256  قيدت فى  17-10-2012 برقم ايداع   21639 وفى تاريخ  2022-12-14  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2027  12:00:00ص

1009 - انفنيتى للتوكيلت والتوريدات  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62003  قيدت فى  

21-11-2012 برقم ايداع   24414 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/11/2027  12:00:00ص
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1010 - شركة النور لتجارة الراضى و العقارات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62248  قيدت فى  

29-11-2012 برقم ايداع   25232 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2027  12:00:00ص

1011 - تمكين للحراسات المنيه   شركة سبق قيدها برقم :   62600  قيدت فى  13-12-2012 برقم ايداع   

26429 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص

1012 - سمارت لخدمات المن والحراسة       SMART SERVICES   )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم 

:   62706  قيدت فى  18-12-2012 برقم ايداع   26811 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

1013 - اسكوبا ادفنشر فليت Scuba Adventure Fleet )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63019  

قيدت فى  30-12-2012 برقم ايداع   27807 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/12/2027  12:00:00ص

1014 - دار العالمية للعمارة والبناء الراقى  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63046  قيدت فى  

30-12-2012 برقم ايداع   27893 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/12/2027  12:00:00ص

1015 - سكرين تكنولوجى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63163  قيدت فى  03-01-2013 برقم 

ايداع   308 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00

ص

1016 - مجموعة الجواد للتجارة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   78356  قيدت فى  2014-12-04 

برقم ايداع   29290 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2024  

12:00:00ص

1017 - مانجروفى للستثمار العقارى و السياحى )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   78934  قيدت فى  

19-03-2015 برقم ايداع   7787 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/03/2025  12:00:00ص

1018 - أطياب للزراعة و استصلح الراضي   شركة سبق قيدها برقم :   81452  قيدت فى  2015-03-29 

برقم ايداع   9025 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2025  

12:00:00ص

1019 - اربان للتنمية العقارية )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   81782  قيدت فى  08-04-2015 برقم 

ايداع   10326 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2025  

12:00:00ص

1020 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

16-02-2017 برقم ايداع   6086 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/02/2027  12:00:00ص

1021 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22930 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1022 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22931 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1023 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22932 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1024 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22933 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص
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1025 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22934 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1026 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22935 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1027 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22936 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1028 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22937 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1029 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22938 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1030 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22939 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1031 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22940 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1032 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22941 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1033 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22942 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1034 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22943 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1035 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

17-08-2015 برقم ايداع   22944 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2025  12:00:00ص

1036 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  01-11-2016 برقم ايداع   

33628 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  12:00:00ص

1037 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

30-10-2017 برقم ايداع   41183 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

1038 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

30-10-2017 برقم ايداع   41184 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

1039 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

30-10-2017 برقم ايداع   41186 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص
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1040 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

30-10-2017 برقم ايداع   41188 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

1041 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

30-10-2017 برقم ايداع   41189 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

1042 - أر أى زد جروب للتجارة RIZ group for Trading   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  

30-10-2017 برقم ايداع   41191 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2027  12:00:00ص

1043 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   82968  قيدت فى  28-11-2017 برقم ايداع   

46894 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

1044 - المصرية الكويتية لخدمات التكنولوجيا والبناء والطاقة EK CTCES  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   85451  قيدت فى  18-08-2015 برقم ايداع   22950 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  17/08/2025  12:00:00ص

1045 - حورس لدارة المنشآت السياحية والمطاعم   شركة سبق قيدها برقم :   88726  قيدت فى  

14-12-2015 برقم ايداع   35865 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2025  12:00:00ص

1046 - بنون مصر الطبيه banoon masr medical company   شركة سبق قيدها برقم :   92517  

قيدت فى  10-04-2016 برقم ايداع   12022 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  09/04/2026  12:00:00ص

1047 - تست باك للكرتون والطباعة Test Pack   شركة سبق قيدها برقم :   95406  قيدت فى  

21-07-2016 برقم ايداع   22538 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/07/2026  12:00:00ص

1048 - مانجروفى للستثمار العقارى و السياحى Mangroovy RTI   شركة سبق قيدها برقم :   95481  

قيدت فى  26-07-2016 برقم ايداع   22331 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/07/2026  12:00:00ص

1049 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95908  قيدت فى  22-02-2017 برقم ايداع   

6809 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  12:00:00ص

1050 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95908  قيدت فى  09-03-2017 برقم ايداع   

8974 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2027  12:00:00ص

1051 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95908  قيدت فى  09-03-2017 برقم ايداع   

8975 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2027  12:00:00ص

1052 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95908  قيدت فى  08-08-2016 برقم ايداع   

24310 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2026  12:00:00ص

1053 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95908  قيدت فى  01-11-2016 برقم ايداع   

33622 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  12:00:00ص

1054 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95908  قيدت فى  01-11-2016 برقم ايداع   

33622 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  12:00:00ص

1055 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95908  قيدت فى  01-11-2016 برقم ايداع   

33623 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  12:00:00ص

1056 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95908  قيدت فى  01-11-2016 برقم ايداع   

33624 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  12:00:00ص

1057 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95908  قيدت فى  01-11-2016 برقم ايداع   

33625 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  12:00:00ص
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1058 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95908  قيدت فى  22-11-2017 برقم ايداع   

45770 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص

1059 - أر أى زد جروب للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   95908  قيدت فى  22-11-2017 برقم ايداع   

45771 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص

1060 - ريدى بارتس لقطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   101183  قيدت فى  2017-01-18 

برقم ايداع   2237 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2027  

12:00:00ص

1061 - شركة المجموعة العالمية لخدمات التدريب IGTS   شركة سبق قيدها برقم :   101488  قيدت فى  

26-01-2017 برقم ايداع   3360 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2027  12:00:00ص

1062 - ريدى بارتس لقطع غيار السيارات   شركة سبق قيدها برقم :   102278  قيدت فى  2017-02-19 

برقم ايداع   6193 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  

12:00:00ص

1063 - ايربان ديشيز URBAN DISHES   شركة سبق قيدها برقم :   103435  قيدت فى  

15-03-2017 برقم ايداع   9767 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/03/2027  12:00:00ص

1064 - مركز تكوين للتدريب وتنمية الموارد البشرية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   105995  قيدت 

فى  24-05-2017 برقم ايداع   18842 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/05/2027  12:00:00ص

1065 - دريم للتدريب والتنمية   شركة سبق قيدها برقم :   106247  قيدت فى  31-05-2017 برقم ايداع   

19728 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2027  12:00:00ص

1066 - الجنه للرعايه الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   108428  قيدت فى  08-08-2017 برقم ايداع   

28121 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2027  12:00:00ص

1067 - التبوكية للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   109870  قيدت فى  20-09-2017 برقم ايداع   

34611 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/09/2027  12:00:00ص

1068 - فايرال كورنرز VIRAL CORNERS   شركة سبق قيدها برقم :   111348  قيدت فى  

25-10-2017 برقم ايداع   40279 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2027  12:00:00ص

1069 - انتو ذا بلو للفنادق IN TO THE BLUE HOTELS   شركة سبق قيدها برقم :   111462  قيدت 

فى  26-10-2017 برقم ايداع   40436 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/10/2027  12:00:00ص

1070 - سى كونكت للحفلت والدعايه C - CONNECT   شركة سبق قيدها برقم :   111897  قيدت فى  

31-10-2017 برقم ايداع   41503 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/10/2027  12:00:00ص

1071 - تراست ايجبت للمقاولت والستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   112121  قيدت فى  

02-11-2017 برقم ايداع   42202 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/11/2027  12:00:00ص

1072 - المتحدة للذهب والتعدين U.G.M   شركة سبق قيدها برقم :   112239  قيدت فى  2017-11-06 

برقم ايداع   42563 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  

12:00:00ص

1073 - برو-تك للتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية Bro-teck for packing and industry   شركة 

سبق قيدها برقم :   112386  قيدت فى  07-11-2017 برقم ايداع   42994 وفى تاريخ  14-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  12:00:00ص
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   THINK GLOBAL INTERNATIONAL SCHOOLS 1074 - ثينك جلوبال الدولية للخدمات التعليمية

شركة سبق قيدها برقم :   112755  قيدت فى  14-11-2017 برقم ايداع   44334 وفى تاريخ  

14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2027  12:00:00ص

1075 - شمال افريقيا للتدريب والتطوير   شركة سبق قيدها برقم :   112794  قيدت فى  15-11-2017 برقم 

ايداع   44535 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  

12:00:00ص

1076 - ايجى سكيور للخدمات المنية EGY SECURE   شركة سبق قيدها برقم :   113272  قيدت فى  

26-11-2017 برقم ايداع   46423 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/11/2027  12:00:00ص

1077 - عبد المنعم السيد عبد المنعم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   113578  قيدت فى  2017-12-04 

برقم ايداع   47596 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/12/2027  

12:00:00ص

1078 - إسينس فارما ESSENCE PHARMA   شركة سبق قيدها برقم :   113696  قيدت فى  

06-12-2017 برقم ايداع   48092 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2027  12:00:00ص

1079 - جلوبل ايجيبت للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   113866  قيدت فى  11-12-2017 برقم ايداع   

48779 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

1080 - مصر لتصنيع الخرسانه الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   113970  قيدت فى  12-12-2017 برقم 

ايداع   49133 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  

12:00:00ص

1081 - عزيز محمد فاسي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114111  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   49614 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

   Ultimate Solutions Experts Consulting 1082 - التيميت سولشنز أكسبرتس للستشارات التجارية

شركة سبق قيدها برقم :   114134  قيدت فى  14-12-2017 برقم ايداع   49709 وفى تاريخ  

14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص

1083 - الكترو هوم للتوريدات العمومية ELECTRO HOME   شركة سبق قيدها برقم :   114679  قيدت 

فى  25-12-2017 برقم ايداع   52769 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2027  12:00:00ص

1084 - كايرو ثرى ايه للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   114981  قيدت فى  31-12-2017 برقم ايداع   

53910 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

1085 - الشركة الذهبية للتجارة و الصناعات الورقية )انترجولد(   شركة سبق قيدها برقم :   115044  قيدت 

فى  01-01-2018 برقم ايداع   95 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2027  12:00:00ص

1086 - سفنتي سفن ليمتيد 77even Limited   شركة سبق قيدها برقم :   115307  قيدت فى  

08-01-2018 برقم ايداع   1067 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/01/2028  12:00:00ص

1087 - شركة النماء للمقاولت و التوريدات العامة   شركة سبق قيدها برقم :   115414  قيدت فى  

10-01-2018 برقم ايداع   1433 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2028  12:00:00ص

1088 - ايلف انترناشيونال للتجارة و الصناعة Elaf International   شركة سبق قيدها برقم :   115508  

قيدت فى  11-01-2018 برقم ايداع   1775 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  10/01/2028  12:00:00ص
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1089 - الدوليه للنشاءات والتعمير   شركة سبق قيدها برقم :   302455  قيدت فى  01-03-1997 برقم 

ايداع   3686 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/02/2027  

12:00:00ص

1090 - شركه مصر للمشروعات العمرانيه والسياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   304367  قيدت فى  

03-05-1997 برقم ايداع   8330 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/05/2027  12:00:00ص

1091 - شركة الشروق للمشروعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   309025  قيدت فى  1997-11-04 

برقم ايداع   21884 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/11/2027  

12:00:00ص

1092 - شركة العربية للغذية }جروبى {   شركة سبق قيدها برقم :   310715  قيدت فى  1998-01-03 

برقم ايداع   87 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  

12:00:00ص

1093 - شركة العربية للغدية ) جروبي (   شركة سبق قيدها برقم :   310715  قيدت فى  1998-01-03 

برقم ايداع   88 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  

12:00:00ص

1094 - شركة العربية للغذية ) جروبي (   شركة سبق قيدها برقم :   310715  قيدت فى  1998-01-03 

برقم ايداع   89 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  

12:00:00ص

1095 - شركة نفرتاري للصناعات المتقدمه   شركة سبق قيدها برقم :   1565  قيدت فى  10-11-1997 برقم 

ايداع   818 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2027  12:00:00

ص

1096 - المصريه الدنماركيه لتصنيع المواد الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   4562  قيدت فى  

01-07-2003 برقم ايداع   511 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/06/2023  12:00:00ص

1097 - ايس مان   شركة سبق قيدها برقم :   4562  قيدت فى  01-07-2003 برقم ايداع   511 وفى تاريخ  

15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2023  12:00:00ص

1098 - زهير سيف الدين لوكندوال وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4657  قيدت فى  2002-09-16 

برقم ايداع   824 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2027  

12:00:00ص

1099 - شركه فورم للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   6848  قيدت فى  24-04-2001 برقم 

ايداع   1956 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2016  

12:00:00ص

1100 - تويوتا مصر للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   7954  قيدت فى  10-12-2001 برقم ايداع   6698 

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2026  12:00:00ص

1101 - شركه جيست كريشان للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   8600  قيدت فى  

28-05-2002 برقم ايداع   2408 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/05/2027  12:00:00ص

1102 - ميراج للفنادق والتنمية السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8751  قيدت فى  2008-07-21 

برقم ايداع   16040 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/07/2023  

12:00:00ص

1103 - الشركه المصريه الندماركيه المواد الغذائية ش م م ايس مان   شركة سبق قيدها برقم :   13439  قيدت 

فى  24-07-2001 برقم ايداع   1410 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/07/2026  12:00:00ص

1104 - شركه توياتا مصر للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   15435  قيدت فى  04-07-2005 برقم ايداع   

922 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/07/2025  12:00:00ص
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1105 - شركه العالميه لتكنولوجيا البلستيك )شاركي(ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   16046  قيدت فى  

30-08-2005 برقم ايداع   1000063 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2025  12:00:00ص

1106 - بشير عبد الحليم طريح شرف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   20310  قيدت فى  2006-09-04 

برقم ايداع   13728 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2026  

12:00:00ص

1107 - عربيات للتجاره والتوزيع ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20475  قيدت فى  30-12-2014 برقم 

ايداع   32075 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2024  

12:00:00ص

1108 - سيناء للمعاملت الماليه للصرافه   شركة سبق قيدها برقم :   20573  قيدت فى  28-04-2013 برقم 

ايداع   9599 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/04/2023  

12:00:00ص

1109 - سيناء للمعاملت الماليه للصرافه   شركة سبق قيدها برقم :   20573  قيدت فى  15-07-2015 برقم 

ايداع   20291 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2025  

12:00:00ص

1110 - المالية للصرافة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20573  قيدت فى  21-12-2006 برقم ايداع   

20602 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2026  12:00:00ص

1111 - المصرية لتصنيع المواد الغذائية ) ايس مان (   شركة سبق قيدها برقم :   26190  قيدت فى  

01-08-2007 برقم ايداع   15012 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/07/2027  12:00:00ص

1112 - شركة دى اى انترناشنونال ايجيبت )DEinternational )EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   

28020  قيدت فى  25-10-2007 برقم ايداع   21773 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/10/2027  12:00:00ص

1113 - يثرب لتجارة وتوزيع الدوية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28722  قيدت فى  2007-11-27 

برقم ايداع   24380 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/11/2027  

12:00:00ص

1114 - شركة مجموعة ثرى كورنرز للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   28767  قيدت فى  2014-05-26 

برقم ايداع   12564 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2024  

12:00:00ص

1115 - شركة مجموعة ثرى كورنرز للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28767  قيدت فى  

28-11-2007 برقم ايداع   24563 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2027  12:00:00ص

1116 - اوراكل صن ايجيبت ليمتد ) ش ذ م م (   شركة سبق قيدها برقم :   28961  قيدت فى  

06-12-2007 برقم ايداع   25175 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2027  12:00:00ص

1117 - المستقبل الجديد للموارد البشرية   شركة سبق قيدها برقم :   29090  قيدت فى  12-12-2007 برقم 

ايداع   25681 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  

12:00:00ص

1118 - دهب للكرتون والصناعات الورقية )) دهب باك ((   شركة سبق قيدها برقم :   29166  قيدت فى  

16-12-2007 برقم ايداع   25913 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/12/2027  12:00:00ص

1119 - اى تى سى للستشارات والخدمات ATC ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29962  قيدت فى  

27-01-2008 برقم ايداع   1737 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/01/2023  12:00:00ص
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1120 - كواترو للتجاره و الخدمات   شركة سبق قيدها برقم :   30069  قيدت فى  08-02-2016 برقم ايداع   

4105 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2026  12:00:00ص

1121 - عربيات للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   34405  قيدت فى  05-09-2016 برقم ايداع   

27920 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2026  12:00:00ص

1122 - الدواردو للتنميه المتكامله والمناطق الحره   شركة سبق قيدها برقم :   35243  قيدت فى  

20-10-1999 برقم ايداع   3104 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/10/2019  12:00:00ص

1123 - المصريه الدانماركيه لتصنيع المواد الغذائيه ايس مان   شركة سبق قيدها برقم :   35518  قيدت فى  

29-08-2004 برقم ايداع   2628 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2024  12:00:00ص

1124 - نيو مترو بتعانا للقرى السياحية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   36877  قيدت فى  2009-01-29 

برقم ايداع   1945 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2019  

12:00:00ص

1125 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  17-12-1977 برقم ايداع   6844 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/12/2027  12:00:00ص

1126 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  17-12-1977 برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

1127 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  17-12-1977 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

1128 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  17-12-1977 برقم ايداع   1000003 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

1129 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  17-12-1977 برقم ايداع   1000006 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

1130 - شيبسى العالميه للصناعات الغذائيه Chipsy International   شركة سبق قيدها برقم :   43378  

قيدت فى  17-12-1977 برقم ايداع   1000007 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

1131 - جارديان كابيتال لتنمية المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   43973  قيدت فى  2010-02-14 

برقم ايداع   3114 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/02/2025  

12:00:00ص

1132 - الوطنية للنقل وتداول الحاويات   شركة سبق قيدها برقم :   55291  قيدت فى  06-12-2011 برقم 

ايداع   23210 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2026  

12:00:00ص

1133 - شركة ثرى هاندرد اند سيكستى دانتال THREE HANDRED & SIXTY DENTAL )ش.ذ.م.م(   

شركة سبق قيدها برقم :   56345  قيدت فى  31-01-2012 برقم ايداع   2225 وفى تاريخ  2022-12-15  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2027  12:00:00ص

1134 - امكون للصناعات amcon industries   شركة سبق قيدها برقم :   57422  قيدت فى  

26-03-2012 برقم ايداع   6491 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/03/2027  12:00:00ص
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1135 - المصرية للتركيبات الميكانيكية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60475  قيدت فى  

11-09-2012 برقم ايداع   18606 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/09/2027  12:00:00ص

1136 - شركة عيد للتجارة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61745  قيدت فى  11-11-2012 برقم 

ايداع   23386 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  

12:00:00ص

1137 - فوزى عبد الفتاح سليمان الحلو وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   61885  قيدت فى  

14-11-2012 برقم ايداع   23822 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2027  12:00:00ص

1138 - ليدرز تك انترناشيونال Leaders Tech International )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

62269  قيدت فى  02-12-2012 برقم ايداع   25290 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/12/2027  12:00:00ص

1139 - أهد للستشارات والتنمية المستدامة } Ahead of the curve { )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

62566  قيدت فى  12-12-2012 برقم ايداع   26323 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

1140 - المتخصصه لدارة المبانى Kbh Solutions   شركة سبق قيدها برقم :   62602  قيدت فى  

13-12-2012 برقم ايداع   26444 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/12/2027  12:00:00ص

1141 - ليالى تنورين للمطاعم والكافتريات السياحية ) طبخة  روكس كافيه ( ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

62708  قيدت فى  18-12-2012 برقم ايداع   26817 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

1142 - صن برج للتطوير العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   72747  قيدت فى  22-10-2014 برقم ايداع   

2518 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/10/2024  12:00:00ص

1143 - صن برج للستثمار والتنمية SUNBURG  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72747  قيدت فى  

08-03-2016 برقم ايداع   7797 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/03/2026  12:00:00ص

1144 - الشركه المصريه الدنماركيه لتصنيع المواد الغذائيه }ايس مان {   شركة سبق قيدها برقم :   75894  

قيدت فى  23-01-2002 برقم ايداع   383 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  22/01/2027  12:00:00ص

1145 - تويوتا مصر للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   78545  قيدت فى  11-12-2014 برقم ايداع   

29991 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2024  12:00:00ص

1146 - سكن للمقاولت العموميه   شركة سبق قيدها برقم :   84087  قيدت فى  16-06-2015 برقم ايداع   

17593 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2025  12:00:00ص

1147 - كروس فيت كايرو   شركة سبق قيدها برقم :   93704  قيدت فى  19-05-2016 برقم ايداع   

16022 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2026  12:00:00ص

1148 - كروس فيت كايرو   شركة سبق قيدها برقم :   93704  قيدت فى  19-05-2016 برقم ايداع   

16023 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2026  12:00:00ص

1149 - بج تايم انترناشونال Big Time International   شركة سبق قيدها برقم :   94984  قيدت فى  

04-07-2016 برقم ايداع   21016 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/07/2026  12:00:00ص

1150 - تيدي ايجيبت TEDDY EGYPT )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   99973  قيدت فى  

14-12-2016 برقم ايداع   40192 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2026  12:00:00ص
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1151 - بلو أواسيس للتجارة والتصدير )بست( Blue Oasis For Trading and Export - Best )ش.ذ.

م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   103219  قيدت فى  09-03-2017 برقم ايداع   9057 وفى تاريخ  

15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/03/2027  12:00:00ص

1152 - عالم المياه النقيه PURE WATER WORLD   شركة سبق قيدها برقم :   104875  قيدت فى  

24-04-2017 برقم ايداع   14926 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/04/2027  12:00:00ص

1153 - چونسى كوزماتك ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   105429  قيدت فى  10-05-2017 برقم ايداع   

16829 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

1154 - مارمو براند للحجار الطبيعية   شركة سبق قيدها برقم :   105456  قيدت فى  06-12-2017 برقم 

ايداع   48133 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  

12:00:00ص

1155 - فليكس للدعاية والعلن Flexi Advertising Agency )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

106530  قيدت فى  07-06-2017 برقم ايداع   20790 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/06/2027  12:00:00ص

1156 - الياسمين للستيراد والتصدير والتجارة العامه   شركة سبق قيدها برقم :   106849  قيدت فى  

09-05-1996 برقم ايداع   4192 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/05/2026  12:00:00ص

1157 - المصرية لتصنيع المواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   106878  قيدت فى  17-05-2010 برقم 

ايداع   10669 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/05/2025  

12:00:00ص

1158 - رويال دايموند للصناعات المتطورةROYAL DIAMOND  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

107002  قيدت فى  21-06-2017 برقم ايداع   22594 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/06/2027  12:00:00ص

1159 - محمد بلل عبد الساتر خانكان و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   108138  قيدت فى  

31-07-2017 برقم ايداع   27098 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/07/2027  12:00:00ص

1160 - كناوف للتجارة KNAUF TRADING   شركة سبق قيدها برقم :   108938  قيدت فى  

21-08-2017 برقم ايداع   30347 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2027  12:00:00ص

1161 - بداية الهندسية للمقاولت والهندسة BEC   شركة سبق قيدها برقم :   109209  قيدت فى  

29-08-2017 برقم ايداع   31693 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/08/2027  12:00:00ص

1162 - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات   شركة سبق قيدها برقم :   109695  قيدت فى  17-09-2017 برقم 

ايداع   33920 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/09/2027  

12:00:00ص

1163 - الشركة الهندسية لتصنيع المحركات   شركة سبق قيدها برقم :   111333  قيدت فى  2017-10-25 

برقم ايداع   40191 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2027  

12:00:00ص

1164 - الشركه الهندسية لتصنيع الشنابر والكاوتش   شركة سبق قيدها برقم :   111334  قيدت فى  

25-10-2017 برقم ايداع   40192 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2027  12:00:00ص

1165 - كهروميكانيكا للغازات الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   111685  قيدت فى  29-10-2017 برقم 

ايداع   40946 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2027  

12:00:00ص
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1166 - تواصل المعرفة TWASOL ELMARFA   شركة سبق قيدها برقم :   112295  قيدت فى  

06-11-2017 برقم ايداع   42716 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2027  12:00:00ص

1167 - ريانا تكس Rayana Textile   شركة سبق قيدها برقم :   112325  قيدت فى  07-11-2017 برقم 

ايداع   42787 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  

12:00:00ص

1168 - بولي نايل للتجارة و الصناعة   شركة سبق قيدها برقم :   113451  قيدت فى  29-11-2017 برقم 

ايداع   47144 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  

12:00:00ص

1169 - تراينت ميديا Trinet Media   شركة سبق قيدها برقم :   114151  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   49726 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

1170 - يلو فين YELLOW FIN   شركة سبق قيدها برقم :   114173  قيدت فى  14-12-2017 برقم 

ايداع   49748 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  

12:00:00ص

1171 - أول وورلد للتجارة والتوكيلت   شركة سبق قيدها برقم :   114756  قيدت فى  26-12-2017 برقم 

ايداع   53071 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  

12:00:00ص

1172 - دام جروب تريدنج DAM GROUP TRADING  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   115342  

قيدت فى  09-01-2018 برقم ايداع   1207 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/01/2028  12:00:00ص

1173 - اندماج شركة الشرق الوسط لصناعة الحذية)ماشى( فى الشركة المتحدة لصناعة الجلود والحذية 

ومستلزماتها )ماشى(   شركة سبق قيدها برقم :   115537  قيدت فى  01-09-1997 برقم ايداع   10476 

وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2027  12:00:00ص

1174 - المصريه لتصنيع المواد الغذائيه ايس مان   شركة سبق قيدها برقم :   120309  قيدت فى  

14-03-2011 برقم ايداع   4287 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/03/2026  12:00:00ص

1175 - المصريه الدنماركيه لتصنيع المواد الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   120309  قيدت فى  

22-09-2003 برقم ايداع   11578 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/09/2023  12:00:00ص

1176 - الشركه العربيه للمستلزمات الطبيه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   255591  قيدت فى  

04-01-1990 برقم ايداع   239 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/01/2025  12:00:00ص

1177 - زيكوتكس للملبس الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   297029  قيدت فى  25-05-2004 برقم 

ايداع   1000033 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/05/2024  

12:00:00ص

1178 - شركه السواق الحره والتجاره------ امــــــــر منع   شركة سبق قيدها برقم :   299236  قيدت فى  

30-10-1996 برقم ايداع   19135 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2026  12:00:00ص

1179 - مصر لوحدات العاشة المتنقله ) مصر كامب (   شركة سبق قيدها برقم :   309982  قيدت فى  

07-12-1997 برقم ايداع   24510 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2027  12:00:00ص

1180 - مارينا مرسي علم السياحيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   358086  قيدت فى  2004-02-09 

برقم ايداع   1880 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/02/2024  

12:00:00ص
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1181 - النهار التجارية  للسمعيات   شركة سبق قيدها برقم :   89638  قيدت فى  21-04-2016 برقم ايداع   

1000096 وفى تاريخ  17-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/04/2026  12:00:00

ص

1182 - اورينتال للستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   99694  قيدت فى  05-12-2016 برقم 

ايداع   39194 وفى تاريخ  17-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2026  

12:00:00ص

1183 - كوين بيبي لتصنيع الملبس الجاهزة Queen Baby   شركة سبق قيدها برقم :   112621  قيدت فى  

13-11-2017 برقم ايداع   43787 وفى تاريخ  17-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/11/2027  12:00:00ص

1184 - شركه هاندلنج للصناعات المعدنيه والخشبيه ش .م .م   شركة سبق قيدها برقم :   2166  قيدت فى  

07-12-1998 برقم ايداع   988 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2023  12:00:00ص

1185 - جرجس جورج رمزى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   2663  قيدت فى  30-09-1999 برقم 

ايداع   836 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/09/2024  12:00:00

ص

1186 - محمد عبد المنعم محمد على السوده وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   3163  قيدت فى  

06-05-2009 برقم ايداع   9072 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2024  12:00:00ص

1187 - شركه اصاله الصناعيه _ حسين عادل طلعت محمد وشركاه توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   

3228  قيدت فى  07-08-2000 برقم ايداع   818 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  06/08/2025  12:00:00ص

1188 - اللملوم كرييشنز للصناعات الخشبيه والمعدنيه حسن عبد الوهاب احمد حسن وشريكته   شركة سبق قيدها 

برقم :   3809  قيدت فى  18-08-2002 برقم ايداع   767 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/08/2027  12:00:00ص

1189 - المجموعه اليطاليه لمواد التعبئه والتغليف ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6163  قيدت فى  

02-01-2017 برقم ايداع   270 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2027  12:00:00ص

1190 - المجموعه اليطاليه لمواد التعبئه والتغليف ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6163  قيدت فى  

02-01-2017 برقم ايداع   299 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2027  12:00:00ص

1191 - المجموعه اليطاليه لمواد التعبئه والتغليف ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6163  قيدت فى  

14-01-2010 برقم ايداع   875 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/01/2025  12:00:00ص

1192 - المجموعه اليطاليه لمواد التعبئه والتغليف ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6163  قيدت فى  

14-01-2010 برقم ايداع   876 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/01/2025  12:00:00ص

1193 - المجموعة اليطالية لمواد التعبئة والتغليف ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   6163  قيدت فى  

05-03-2009 برقم ايداع   4661 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2019  12:00:00ص

1194 - المجموعه اليطاليه لمواد التعبئه والتغليف ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6163  قيدت فى  

05-03-2009 برقم ايداع   4663 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2024  12:00:00ص

1195 - شركة الحياة البرية للتنمية والستثمار السياحى } وادي   شركة سبق قيدها برقم :   8881  قيدت فى  

14-08-2002 برقم ايداع   3850 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/08/2027  12:00:00ص
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1196 - شركه بساتين الدبلوماسيين للتوكيلت التجاريه ) دوترا ( ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9313  

قيدت فى  12-12-2002 برقم ايداع   5750 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/12/2027  12:00:00ص

1197 - الشركه المصريه الوروبيه للمعارض والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   17198  قيدت فى  

22-11-2017 برقم ايداع   45851 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/11/2027  12:00:00ص

1198 - سافيتا للفنادق والمنتجعات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   17538  قيدت فى  2006-01-25 

برقم ايداع   959 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/01/2026  

12:00:00ص

1199 - جاردز باجلز للمطاعم والتوريدات الغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   18505  قيدت فى  

26-09-2016 برقم ايداع   29389 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/09/2026  12:00:00ص

1200 - عربيات للتجاره والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   20475  قيدت فى  05-09-2016 برقم ايداع   

27914 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2026  12:00:00ص

1201 - جورج لوثر ميرهم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   27100  قيدت فى  05-09-2007 برقم ايداع   

18535 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/09/2027  12:00:00ص

1202 - محمد سعد محمد يوسف وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   28967  قيدت فى  06-12-2007 برقم 

ايداع   25212 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  

12:00:00ص

1203 - سولديير للستثمار السياحى والتنمية المتكاملة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28990  قيدت فى  

06-12-2007 برقم ايداع   25283 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2027  12:00:00ص

1204 - بايو ستيم Biosteam Company ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29392  قيدت فى  

30-12-2007 برقم ايداع   26732 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/12/2027  12:00:00ص

1205 - قويسنا للتنمية الزراعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   33187  قيدت فى  24-06-2008 برقم 

ايداع   13772 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2023  

12:00:00ص

1206 - قويسنا للتنمية الزراعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   33187  قيدت فى  24-06-2008 برقم 

ايداع   13773 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2023  

12:00:00ص

1207 - شركه القاهره للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   42444  قيدت فى  07-04-1993 برقم ايداع   

2104 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2023  12:00:00ص

1208 - شركه القاهره للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   42444  قيدت فى  26-06-1995 برقم ايداع   

5909 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/06/2025  12:00:00ص

1209 - القاهرة للدواجن ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   42444  قيدت فى  29-08-1989 برقم ايداع   

5983 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2024  12:00:00ص

1210 - القاهره للدواجن ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   42444  قيدت فى  29-08-1989 برقم ايداع   

5983 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2024  12:00:00ص

1211 - القاهرة للدواجن ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   42444  قيدت فى  29-08-1989 برقم ايداع   

5984 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2024  12:00:00ص

1212 - القاهره للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   42444  قيدت فى  29-08-1989 برقم ايداع   5984 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2024  12:00:00ص

1213 - شركه القاهره للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   42444  قيدت فى  07-11-1981 برقم ايداع   

6640 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2026  12:00:00ص
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1214 - القاهره للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   42444  قيدت فى  02-02-1987 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2027  12:00:00

ص

1215 - احمد الشعابى محمد سيد وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   43195  قيدت فى  2013-02-05 

برقم ايداع   2702 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/02/2023  

12:00:00ص

1216 - احمد الشعابى محمد سيد وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   43195  قيدت فى  2013-04-07 

برقم ايداع   7768 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2023  

12:00:00ص

1217 - دستتنشين توريستيك سيرفيس Destination Touristic Services   شركة سبق قيدها برقم :   

54658  قيدت فى  25-10-2011 برقم ايداع   20308 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/10/2026  12:00:00ص

1218 - المار الغذائيه - مصر ALAMAR FOODS - EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   56466  

قيدت فى  27-01-2016 برقم ايداع   2792 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/01/2026  12:00:00ص

1219 - المار الغذائيه - مصر ALAMAR FOODS - EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   56466  

قيدت فى  27-01-2016 برقم ايداع   2793 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/01/2026  12:00:00ص

1220 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  05-04-2016 برقم ايداع   

11412 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2026  12:00:00ص

1221 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  25-06-2013 برقم ايداع   

14580 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/06/2023  12:00:00ص

1222 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

15495 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

1223 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

15496 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

1224 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

15497 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

1225 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

15498 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

1226 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

15499 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

1227 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

15500 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

1228 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

15501 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

1229 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

15502 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

1230 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

15503 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

1231 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  25-07-2012 برقم ايداع   

15504 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/07/2027  12:00:00ص

1232 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  05-06-2016 برقم ايداع   

18005 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2026  12:00:00ص
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1233 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  08-06-2017 برقم ايداع   

20845 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/06/2027  12:00:00ص

1234 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  05-07-2017 برقم ايداع   

23427 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  12:00:00ص

1235 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  09-11-2016 برقم ايداع   

34853 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2026  12:00:00ص

1236 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  09-11-2016 برقم ايداع   

34854 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2026  12:00:00ص

1237 - المار الغذائيه - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   56466  قيدت فى  07-12-2016 برقم ايداع   

39545 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2026  12:00:00ص

1238 - دام ميدسين انترناشيونال للدوية DAM MEDICIN INTERNATIONAL )ش.ذ.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم :   57097  قيدت فى  08-03-2012 برقم ايداع   5276 وفى تاريخ  18-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/03/2027  12:00:00ص

1239 - شركة سبيركس ساركو لحلول الطاقه - Spirax Sarco Energy Solutions   شركة سبق قيدها 

برقم :   58744  قيدت فى  03-06-2012 برقم ايداع   11681 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  02/06/2027  12:00:00ص

1240 - القاهره للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   60523  قيدت فى  09-07-1988 برقم ايداع   3118 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2023  12:00:00ص

1241 - فينكس ايجيبت سوفتPHENIX EGYPT SOFT   شركة سبق قيدها برقم :   61268  قيدت فى  

17-10-2012 برقم ايداع   21699 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/10/2027  12:00:00ص

1242 - عبد الكريم حسن السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   61407  قيدت فى  23-10-2012 برقم 

ايداع   22147 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  

12:00:00ص

1243 - نماء مصر الطبية للصناعات الدوائية)نمكو(  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62768  قيدت فى  

20-12-2012 برقم ايداع   26992 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

1244 - قطن اند مور للمنسوجات   شركة سبق قيدها برقم :   62810  قيدت فى  23-12-2012 برقم ايداع   

27129 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  12:00:00ص

1245 - فيفث ديمنشن لتكنولوجيا المعلومات والنظم)فايف دى(FIFTH DIMENSION-5D  )ش.م.م(   

شركة سبق قيدها برقم :   62973  قيدت فى  26-12-2012 برقم ايداع   27637 وفى تاريخ  2022-12-18  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

1246 - المير يونيكو للستيراد و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   64633  قيدت فى  23-03-2017 برقم 

ايداع   10684 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/03/2027  

12:00:00ص

1247 - المير يونيكو للستيراد و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   64633  قيدت فى  24-07-2014 برقم 

ايداع   17741 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/07/2024  

12:00:00ص

1248 - محمود فوزى عبد المطلب و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   71037  قيدت فى  2014-01-19 

برقم ايداع   1123 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/01/2024  

12:00:00ص

1249 - النزهه الجديدة للحاق العمالة المصرية بالداخل و الخارج )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

73133  قيدت فى  13-04-2014 برقم ايداع   8966 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  12/04/2024  12:00:00ص
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1250 - احمد الشعابى محمد سيد وشريكاه   شركة سبق قيدها برقم :   76164  قيدت فى  2014-09-03 

برقم ايداع   20946 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2024  

12:00:00ص

1251 - الصفا للخدمات البترولية و المقاولت )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   81569  قيدت فى  

01-04-2015 برقم ايداع   9494 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/03/2025  12:00:00ص

1252 - ديار جاد للتشيد و البناء )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   84185  قيدت فى  2015-06-21 

برقم ايداع   17973 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2025  

12:00:00ص

1253 - شركة مشاريع للدعاية و العلن و التجارة اللكترونية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   91768  

قيدت فى  17-03-2016 برقم ايداع   9042 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/03/2026  12:00:00ص

1254 - إى إف إم للتجارة و التوزيع E.F.M   شركة سبق قيدها برقم :   94857  قيدت فى  2016-06-27 

برقم ايداع   20389 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/06/2026  

12:00:00ص

1255 - شركة ارت بلنت للمقاولت و التوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   96689  قيدت فى  

30-08-2016 برقم ايداع   27145 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/08/2026  12:00:00ص

1256 - جى ام ايه لتصنيع المواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   100678  قيدت فى  2017-01-04 

برقم ايداع   514 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2027  

12:00:00ص

1257 - قلب الدلتا للخدمات الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   108821  قيدت فى  17-08-2017 برقم ايداع   

29892 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  12:00:00ص

1258 - نعرف للنتاج و التوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   109915  قيدت فى  24-09-2017 برقم ايداع   

34874 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2027  12:00:00ص

1259 - البوابة الولى للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   109984  قيدت فى  26-09-2017 برقم ايداع   

35205 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2027  12:00:00ص

1260 - كليفروان clever1   شركة سبق قيدها برقم :   111642  قيدت فى  29-10-2017 برقم ايداع   

40899 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2027  12:00:00ص

1261 - حلس للستيراد والتصدير والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   112275  قيدت فى  

06-11-2017 برقم ايداع   42680 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2027  12:00:00ص

1262 - شركة سودكس   شركة سبق قيدها برقم :   112598  قيدت فى  12-11-2017 برقم ايداع   43758 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

1263 - هايتراك جروب للستثمار والتجارة والتصنيع HAITRAC GROUP   شركة سبق قيدها برقم :   

112700  قيدت فى  14-11-2017 برقم ايداع   44187 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/11/2027  12:00:00ص

1264 - شركة الصيدليات الحديثه لتجارة الدوية والمستحضرات وادارة الصيدليات ) نيوفارمسى   شركة سبق 

قيدها برقم :   113813  قيدت فى  10-12-2017 برقم ايداع   48519 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص

1265 - محمد فاروق عبد الله عزوز و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   113891  قيدت فى  

11-12-2017 برقم ايداع   48862 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/12/2027  12:00:00ص
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1266 - كنانة للمقاولت والخدمات العقارية   شركة سبق قيدها برقم :   114418  قيدت فى  2017-12-20 

برقم ايداع   50959 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  

12:00:00ص

1267 - دار المنار للمقاولت والستثمار العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   114419  قيدت فى  

20-12-2017 برقم ايداع   50960 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

1268 - شركة القاهرة لصناعة الثلج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   114885  قيدت فى  2017-12-28 

برقم ايداع   53557 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  

12:00:00ص

1269 - نيو برودكشن للنتاج الفني NEO PRODUCTIONS   شركة سبق قيدها برقم :   114997  

قيدت فى  31-12-2017 برقم ايداع   53927 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/12/2027  12:00:00ص

1270 - أكاديمية بينلواACADEMY PENNELLO   شركة سبق قيدها برقم :   115066  قيدت فى  

01-01-2018 برقم ايداع   152 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2027  12:00:00ص

1271 - شركه سنوحي لمواد البناء ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   222959  قيدت فى  1983-01-17 

برقم ايداع   1123 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  

12:00:00ص

1272 - شركه داينستي ترافيل سيرفيس   شركة سبق قيدها برقم :   309945  قيدت فى  06-12-1997 برقم 

ايداع   24411 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  

12:00:00ص

1273 - شركه داينستي ترافيل سيرفيس   شركة سبق قيدها برقم :   309945  قيدت فى  24-06-2002 برقم 

ايداع   1000036 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  

12:00:00ص

1274 - شركه داينستي ترافيل سيرفيس   شركة سبق قيدها برقم :   309945  قيدت فى  24-06-2002 برقم 

ايداع   1000037 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/06/2027  

12:00:00ص

1275 - مجموعه الستثمارات المتكامله IIGللتنميه العقاريه والتجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   947  قيدت 

فى  04-07-1998 برقم ايداع   2871 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/07/2023  12:00:00ص

1276 - شركه صن ليت لدارة الفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   2120  قيدت فى  08-10-2002 برقم 

ايداع   1000038 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2012  

12:00:00ص

1277 - الكترا ايجيبت للتجاره والتوريدات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   2183  قيدت فى  

13-03-1999 برقم ايداع   1000029 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/03/2024  12:00:00ص

1278 - شاديباك للعبوات الدوائيه والغذائيه   شركة سبق قيدها برقم :   5703  قيدت فى  15-09-2004 برقم 

ايداع   1433 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2019  

12:00:00ص

1279 - شاديباك للعبوات الدوائيه والغذائيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5703  قيدت فى  

31-08-2014 برقم ايداع   20451 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/08/2024  12:00:00ص

1280 - ايتاب نوفل ايجيبت فوب للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   5778  قيدت فى  21-08-2000 برقم 

ايداع   4777 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/08/2025  

12:00:00ص
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1281 - ايتاب نوفل ايجيبت نوفا للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   5779  قيدت فى  20-08-2000 برقم 

ايداع   4778 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/08/2025  

12:00:00ص

1282 - تروبيكال لداره المنشات السياحيه والفندقيه تروبيتل   شركة سبق قيدها برقم :   6085  قيدت فى  

21-11-2005 برقم ايداع   1000064 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/11/2025  12:00:00ص

1283 - تروبيكال لداره المنشات السياحيه والفندقيه تروبيتل   شركة سبق قيدها برقم :   6085  قيدت فى  

21-11-2005 برقم ايداع   1000065 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/11/2025  12:00:00ص

1284 - اتكو فارما للصناعات الدوائيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6964  قيدت فى  2002-12-24 

برقم ايداع   1291 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

1285 - تاسك افيشين الدوليه للتجاره والتوكيلت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   8365  قيدت فى  

23-11-2009 برقم ايداع   23960 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/11/2024  12:00:00ص

1286 - شركة ايتاب ترفل ايجيبت فوياج للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   9339  قيدت فى  2002-12-19 

برقم ايداع   5887 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  

12:00:00ص

1287 - شركه وادي النيل للتجاره والتوكيلت ان فى تى   شركة سبق قيدها برقم :   10376  قيدت فى  

11-10-2011 برقم ايداع   19080 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/10/2026  12:00:00ص

1288 - شركه سيسل للتجاره والتسويق )سيلكوم (   شركة سبق قيدها برقم :   12546  قيدت فى  

21-02-2005 برقم ايداع   936 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2025  12:00:00ص

1289 - سيشيل للتجاره والتسويق سيكوم ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   12546  قيدت فى  

29-03-2006 برقم ايداع   4174 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/03/2026  12:00:00ص

1290 - اعمار مصر للتنميه )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   12841  قيدت فى  20-11-2011 برقم 

ايداع   21952 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2026  

12:00:00ص

1291 - اعمار مصر للتنميه)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   12841  قيدت فى  14-09-2015 برقم 

ايداع   25946 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/09/2025  

12:00:00ص

1292 - فرع -المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه   شركة سبق قيدها برقم :   20020  قيدت فى  

16-12-1992 برقم ايداع   1000009 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/12/2027  12:00:00ص

1293 - شركة صن ليت لدارة الفنادق .   شركة سبق قيدها برقم :   23592  قيدت فى  28-03-2007 برقم 

ايداع   5797 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/03/2027  

12:00:00ص

1294 - شركة شبكة المحامين العرب لخدمات المحامين المعلوماتية   شركة سبق قيدها برقم :   25024  قيدت 

فى  05-06-2007 برقم ايداع   10717 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/06/2027  12:00:00ص
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MICHANIKI EGYPT ESTATE             1295 - ميخانيكى ايجيبت للمشروعات العقارية والسياحية

AND TOURISM ENTERPRISES S A E   شركة سبق قيدها برقم :   25630  قيدت فى  

09-07-2007 برقم ايداع   13374 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2027  12:00:00ص

1296 - سيتى للتنمية العقارية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   27962  قيدت فى  23-10-2007 برقم 

ايداع   21571 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  

12:00:00ص

1297 - محمود محمد خليل بدوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   28364  قيدت فى  11-11-2007 برقم 

ايداع   22988 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/11/2027  

12:00:00ص

1298 - الحجاز للتنمية والستثمار واستصلح الراضى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29092  قيدت فى  

12-12-2007 برقم ايداع   25689 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/12/2027  12:00:00ص

1299 - فلش تورز - ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   29165  قيدت فى  16-12-2007 برقم ايداع   

25912 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

1300 - العربية الدولية للخدمات التعليمية   شركة سبق قيدها برقم :   29264  قيدت فى  24-12-2007 برقم 

ايداع   26234 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

1301 - ميديكا ميدل ايست للتجارة والستيراد والتوكيلت التجارية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   

29272  قيدت فى  24-12-2007 برقم ايداع   26260 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/12/2027  12:00:00ص

1302 - سمارت كيدز Smart Kids ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29578  قيدت فى  

08-01-2008 برقم ايداع   496 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/01/2028  12:00:00ص

BNO MISR FOR TRADING AND  1303 - بنو مصر للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م

DISTRIBUTION )L.L.C   شركة سبق قيدها برقم :   33386  قيدت فى  02-07-2008 برقم ايداع   

14535 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2023  12:00:00ص

1304 - بنو مصر للتجارة والتوزيع   شركة سبق قيدها برقم :   33386  قيدت فى  12-11-2014 برقم ايداع   

27021 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2024  12:00:00ص

1305 - وليد فتحى حامد و محمد عبد الحى ابراهيم   شركة سبق قيدها برقم :   52237  قيدت فى  

18-01-2012 برقم ايداع   1474 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/01/2027  12:00:00ص

1306 - ويفز كوربورات سيستمز   شركة سبق قيدها برقم :   53899  قيدت فى  15-09-2011 برقم ايداع   

17109 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2026  12:00:00ص

1307 - اللبنانيه جروب للتغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   55481  قيدت فى  28-02-2017 برقم ايداع   

7572 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص

1308 - اللبنانيه جروب للتغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   55481  قيدت فى  28-02-2017 برقم ايداع   

7573 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص

1309 - اللبنانيه جروب للتغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   55481  قيدت فى  09-05-2017 برقم ايداع   

16533 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2027  12:00:00ص

1310 - اللبنانيه جروب للتغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   55481  قيدت فى  15-12-2011 برقم ايداع   

24098 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/12/2026  12:00:00ص

1311 - ثانى دبى للتعدين ) فرع شركة اجنبية (   شركة سبق قيدها برقم :   59209  قيدت فى  

28-06-2012 برقم ايداع   13668 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/06/2027  12:00:00ص
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1312 - ايليت ميديكال سرفسيز )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61708  قيدت فى  2012-11-08 

برقم ايداع   23255 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص

1313 - اجينوموتو فودز ايجيبت Ajinomoto Foods Egypt S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   61868  

قيدت فى  14-11-2012 برقم ايداع   23747 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/11/2027  12:00:00ص

1314 - شركة الليثي اوتو جروبELLAITHY AUTO GROUP )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

61982  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   24339 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

1315 - شركة الليثي اوتو جروب   شركة سبق قيدها برقم :   61982  قيدت فى  26-10-2017 برقم ايداع   

40572 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  12:00:00ص

1316 - تراك للمن والحراسة ونقل الموال  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63023  قيدت فى  

30-12-2012 برقم ايداع   27824 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/12/2027  12:00:00ص

1317 - عرفه علوان فراغلى عبد العزيز وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   70444  قيدت فى  

18-12-2013 برقم ايداع   27359 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/12/2023  12:00:00ص

1318 - صن برج للستثمار والتنمية SUNBURG  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   72747  قيدت فى  

27-03-2014 برقم ايداع   7465 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/03/2024  12:00:00ص

1319 - صن برج للتطوير العقاري   شركة سبق قيدها برقم :   72747  قيدت فى  07-06-2015 برقم ايداع   

16331 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2025  12:00:00ص

Olive Company For Agriculture And 1320 - أوليف لزراعة و استصلح الراضى

Reclamation The Desert )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   73177  قيدت فى  2014-04-14 

برقم ايداع   9127 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/04/2024  

12:00:00ص

1321 - عبد المنعم حسن احمد سليمان و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   73510  قيدت فى  

09-10-2014 برقم ايداع   24041 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/10/2024  12:00:00ص

1322 - طاقة الحياة اكاديمي   شركة سبق قيدها برقم :   86983  قيدت فى  15-10-2015 برقم ايداع   

28582 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2025  12:00:00ص

1323 - شركة اسكان للتأمين   شركة سبق قيدها برقم :   95788  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   

1000115 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00

ص

1324 - تيم يا TEAM YEA )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   98103  قيدت فى  24-10-2016 برقم 

ايداع   32506 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2026  

12:00:00ص

1325 - غارمنت للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   101667  قيدت فى  29-11-2017 برقم ايداع   

46999 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

1326 - غارمنت للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   101667  قيدت فى  29-11-2017 برقم ايداع   

47000 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

1327 - اللبنانيه جروب للتغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   102705  قيدت فى  28-02-2017 برقم ايداع   

7574 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  12:00:00ص
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1328 - شركة استكانه لونج ESTEKANA LOUNGE )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102860  

قيدت فى  02-03-2017 برقم ايداع   7810 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  01/03/2027  12:00:00ص

1329 - على باك للتجارة والتوريدات Ali pack )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102975  قيدت فى  

05-03-2017 برقم ايداع   8184 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2027  12:00:00ص

Swedish Corporation For 1330 - السويدية للخدمات التعليمية والبحثية والستشارية

Education,Research And Consultation Services  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

102980  قيدت فى  06-03-2017 برقم ايداع   8238 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  05/03/2027  12:00:00ص

1331 - شركة اسكان للتأمين   شركة سبق قيدها برقم :   105983  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   

18746 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

1332 - شركة اسكان للتأمين   شركة سبق قيدها برقم :   105983  قيدت فى  28-05-2017 برقم ايداع   

19210 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

1333 - شركة اسكان للتأمين   شركة سبق قيدها برقم :   105983  قيدت فى  28-05-2017 برقم ايداع   

19211 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/05/2027  12:00:00ص

1334 - بروجكت للمقاولت العموميه واداره المشروعات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   106124  قيدت 

فى  28-05-2017 برقم ايداع   19306 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/05/2027  12:00:00ص

1335 - عصمت عبد العزيز عبد المقصود حسن وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   106791  قيدت فى  

18-06-2017 برقم ايداع   21836 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/06/2027  12:00:00ص

1336 - مرافق للستثمارات MARAFEQ INVESTMENTS   شركة سبق قيدها برقم :   107817  

قيدت فى  25-07-2017 برقم ايداع   26094 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/07/2027  12:00:00ص

1337 - شركه مجموعه الستثمارات المتكامله I I G للتنميه العقاريه التجاريه   شركة سبق قيدها برقم :   

109528  قيدت فى  30-10-1996 برقم ايداع   11345 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/10/2026  12:00:00ص

1338 - ماجد محمد البين و شريكة   شركة سبق قيدها برقم :   109591  قيدت فى  13-09-2017 برقم ايداع   

33501 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  12:00:00ص

1339 - اى فين كايرو للوردة I Vein   شركة سبق قيدها برقم :   110265  قيدت فى  03-10-2017 برقم 

ايداع   36276 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2027  

12:00:00ص

1340 - امازون لتكنولوجيا المحمول   شركة سبق قيدها برقم :   110326  قيدت فى  03-10-2017 برقم 

ايداع   36518 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2027  

12:00:00ص

1341 - يونيتد للصناعات التعدينية   شركة سبق قيدها برقم :   110521  قيدت فى  11-10-2017 برقم ايداع   

37420 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2027  12:00:00ص

1342 - الهندسية لخدمات الحفر drilling engineering services  ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

110647  قيدت فى  12-10-2017 برقم ايداع   37899 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/10/2027  12:00:00ص

1343 - العزيزيه ستيل للتوريدات والمقاولت العموميه وكبس وتشغيل المعادن .   شركة سبق قيدها برقم :   

111347  قيدت فى  25-10-2017 برقم ايداع   40278 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  24/10/2027  12:00:00ص
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1344 - افلم النصر للسينما   شركة سبق قيدها برقم :   111916  قيدت فى  31-10-2017 برقم ايداع   

41579 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2027  12:00:00ص

1345 - مايندز اليك         MINDSALIKE  )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   112114  قيدت فى  

02-11-2017 برقم ايداع   42165 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/11/2027  12:00:00ص

1346 - مرزوق خليل حلوة و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   112178  قيدت فى  05-11-2017 برقم 

ايداع   42379 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  

12:00:00ص

1347 - مارك ات للتجارة اللكترونية عبر النترنت Mark it   شركة سبق قيدها برقم :   112852  قيدت فى  

16-11-2017 برقم ايداع   44759 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/11/2027  12:00:00ص

1348 - اعمار المستقبل للمقاولت والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   113398  قيدت فى  

28-11-2017 برقم ايداع   46930 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2027  12:00:00ص

1349 - شركة مجموعة فينكس للتنمية و الستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   113544  قيدت فى  

04-12-2017 برقم ايداع   47452 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

Bouygues Travaux Publics - 1350 بويج ترافو بوبليك ) مؤسسة طبقا لقانون فرنسا (   شركة سبق 

قيدها برقم :   113634  قيدت فى  05-12-2017 برقم ايداع   47819 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  12:00:00ص

1351 - اجرى لند للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   113894  قيدت فى  11-12-2017 برقم 

ايداع   48865 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

1352 - السس الثلثة للتصالت وتقنية المعلومات   شركة سبق قيدها برقم :   114011  قيدت فى  

13-12-2017 برقم ايداع   49305 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/12/2027  12:00:00ص

1353 - رويال هيربس لصناعة وتجفيف واستخلص النباتات الطبية والعطرية   شركة سبق قيدها برقم :   

114117  قيدت فى  14-12-2017 برقم ايداع   49620 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص

1354 - شركة الحور للتجارة والستثمار )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   114139  قيدت فى  

14-12-2017 برقم ايداع   49714 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2027  12:00:00ص

1355 - تراف وينجز travwings   شركة سبق قيدها برقم :   114217  قيدت فى  17-12-2017 برقم 

ايداع   50029 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  

12:00:00ص

1356 - سيتى للتنمية السياحية والعقارية   شركة سبق قيدها برقم :   114309  قيدت فى  18-12-2017 برقم 

ايداع   50455 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  

12:00:00ص

1357 - أجدادنا للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   114316  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   

50463 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

1358 - محمد حسين عبدالغنى على و شريكية   شركة سبق قيدها برقم :   114339  قيدت فى  2017-12-19 

برقم ايداع   50582 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  

12:00:00ص
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1359 - النشاءات الصناعية والخدمات البترولية   شركة سبق قيدها برقم :   114343  قيدت فى  

19-12-2017 برقم ايداع   50586 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2027  12:00:00ص

1360 - المين للصناعات الحديثة   شركة سبق قيدها برقم :   114504  قيدت فى  21-12-2017 برقم ايداع   

51200 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

1361 - مسار للتجارة والمقاولت العامه   شركة سبق قيدها برقم :   114523  قيدت فى  21-12-2017 برقم 

ايداع   51316 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

1362 - إينفورما للمستلزمات الطبية   شركة سبق قيدها برقم :   114566  قيدت فى  21-12-2017 برقم 

ايداع   51397 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

1363 - أبناء مصر للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   114576  قيدت فى  21-12-2017 برقم 

ايداع   51407 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

1364 - محمد محمد خير المحمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114853  قيدت فى  2017-12-27 

برقم ايداع   53445 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  

12:00:00ص

1365 - ام جى ام للخرسانه الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   114942  قيدت فى  28-12-2017 برقم 

ايداع   53738 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  

12:00:00ص

1366 - شركه فلوتكس مصر للحفر الفقي   شركة سبق قيدها برقم :   118142  قيدت فى  1997-12-29 

برقم ايداع   16664 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/12/2027  

12:00:00ص

1367 - كيروسيز للمنشات السياحيه)ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   133222  قيدت فى  

22-02-2000 برقم ايداع   2192 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/02/2020  12:00:00ص

1368 - زيكوتكس للملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   297029  قيدت فى  18-07-2010 برقم 

ايداع   15932 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2025  

12:00:00ص

1369 - دانه للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3622  قيدت فى  01-09-2008 برقم ايداع   

19114 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2023  12:00:00ص

1370 - دانه للسياحة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   3622  قيدت فى  01-09-2008 برقم ايداع   

19115 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/08/2023  12:00:00ص

EGYPT ENVIROMENTAL SERVICES                         1371 - مصر لخدمات البيئة ش م م

S.A.E   شركة سبق قيدها برقم :   4078  قيدت فى  24-12-2002 برقم ايداع   1178 وفى تاريخ  

20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  12:00:00ص

1372 - ماف لتجهيز اداره الهايبر ماركت   شركة سبق قيدها برقم :   4145  قيدت فى  12-12-2002 برقم 

ايداع   5777 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  

12:00:00ص

1373 - شركة انترفيت ايجيبت لصحه الحيوان   شركة سبق قيدها برقم :   7686  قيدت فى  2002-11-26 

برقم ايداع   5548 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  

12:00:00ص

1374 - شركه البحر الحمر للتجهيزات السكنيه   شركة سبق قيدها برقم :   9363  قيدت فى  2002-12-25 

برقم ايداع   5996 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص
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1375 - مكسيم لداره المنشات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   12837  قيدت فى  31-01-2012 برقم 

ايداع   2229 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2027  

12:00:00ص

1376 - مكسيم لداره المنشات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   12837  قيدت فى  02-06-2015 برقم 

ايداع   15935 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2025  

12:00:00ص

1377 - مكسيم لداره المنشات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   12837  قيدت فى  26-10-2014 برقم 

ايداع   25398 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2024  

12:00:00ص

1378 - بيلدونا للتريكو و الملبس الجاهزة و القمشة ) ش.م.م( وفقا لحكام القانون رقم 8لسنة 1997 و 

القانون رقم 95 لسنة 1992 ولئحته التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   14320  قيدت فى  2005-05-24 

برقم ايداع   6055 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2025  

12:00:00ص

1379 - المؤسسه العامه للخطوط الجويه العربيه السعوديه ) فرع شركة اجنبيه (   شركة سبق قيدها برقم :   

20020  قيدت فى  16-12-1992 برقم ايداع   4275 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

1380 - شركة سيارات بيجو - فرنسية Auto mobiles Peugeot شركة مساهمة مؤسسة وقائمة وفقا لحكام 

القانون الفرنسى   شركة سبق قيدها برقم :   26274  قيدت فى  06-08-2007 برقم ايداع   16311 وفى 

تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2027  12:00:00ص

1381 - فايف ستارز للتنمية السياحية والعقارية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28441  قيدت فى  

15-11-2007 برقم ايداع   23419 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/11/2027  12:00:00ص

1382 - صناعات مواد البناء ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29196  قيدت فى  17-12-2007 برقم ايداع   

26039 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

1383 - شركه مارين تكنيكال سرفيس ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29240  قيدت فى  1996-11-24 

برقم ايداع   5779 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2026  

12:00:00ص

1384 - سمل للفنادق والمنتجعات السياحية ) كوستا دى سمل ( ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29342  

قيدت فى  26-12-2007 برقم ايداع   26492 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/12/2027  12:00:00ص

TRANSOCEAN FOR &  WARDING     COMMERCE    1385 - عبر المحيط للنقل والتجارة

E.S.C       شركة سبق قيدها برقم :   29705  قيدت فى  15-01-2008 برقم ايداع   861 وفى تاريخ  

20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2028  12:00:00ص

1386 - بيلدونا للتريكو و الملبس الجاهزة و القمشة ) ش.م.م( وفقا لحكام القانون رقم 8لسنة 1997 و 

القانون رقم 95 لسنة 1992 ولئحته التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   31722  قيدت فى  2001-01-15 

برقم ايداع   209 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2026  

12:00:00ص

1387 - شركة مارين تكيتكال سيرفيس   شركة سبق قيدها برقم :   33421  قيدت فى  06-01-1997 برقم 

ايداع   60 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2027  12:00:00

ص

1388 - تيمس للسياحه والفنادق TIMS   شركة سبق قيدها برقم :   49727  قيدت فى  26-12-2010 برقم 

ايداع   28165 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2025  

12:00:00ص
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1389 - محمد محمود احمد محمد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   49727  قيدت فى  26-12-2010 برقم 

ايداع   28165 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2025  

12:00:00ص

1390 - ) قاسم ممدوح محمد جبر وشريكه ( المنيا للرخام والجرانيت ) شركه توصيه بسيطه (   شركة سبق 

قيدها برقم :   52039  قيدت فى  29-11-1997 برقم ايداع   3037 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

1391 - ام جى بى MGB للتجارة والدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   58731  قيدت فى  

03-06-2012 برقم ايداع   11625 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/06/2027  12:00:00ص

1392 - كونكت للوساطه التامينيه ) ش.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   61195  قيدت فى  2012-10-15 

برقم ايداع   21408 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2027  

12:00:00ص

Tetralift FOR Trading and industry  1393 - تترالفت للتجارة والتصنيع والخدمات البترولية

petroleum services   شركة سبق قيدها برقم :   62950  قيدت فى  27-12-2012 برقم ايداع   

27593 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

1394 - مودرن برودكست سنتر )صبرى عرفه و شركاة( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63015  

قيدت فى  30-12-2012 برقم ايداع   27758 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  29/12/2027  12:00:00ص

1395 - جى اس ام تليكيوم   شركة سبق قيدها برقم :   70643  قيدت فى  26-01-2017 برقم ايداع   3320 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2027  12:00:00ص

1396 - مودرن برودكست سنتر )صبرى عرفه و شركاة(   شركة سبق قيدها برقم :   77178  قيدت فى  

19-10-2014 برقم ايداع   24722 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/10/2024  12:00:00ص

1397 - المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب   شركة سبق قيدها برقم :   78100  

قيدت فى  03-02-2015 برقم ايداع   2829 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/02/2025  12:00:00ص

1398 - سعيد عبد المجيد محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   78589  قيدت فى  14-12-2014 برقم 

ايداع   30173 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2024  

12:00:00ص

1399 - المتحدة للتجارة والتوكيلت والستيراد والتصدير يونى جروب   شركة سبق قيدها برقم :   79911  

قيدت فى  19-10-2017 برقم ايداع   39077 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/10/2027  12:00:00ص

1400 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   84406  قيدت فى  

21-05-2009 برقم ايداع   10245 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/05/2024  12:00:00ص

1401 - شركه ميلدونا للتريكو والملبس الجاهزه والقمشه فواد جورج وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   

84406  قيدت فى  18-09-2004 برقم ايداع   11748 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  17/09/2024  12:00:00ص

1402 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزه   شركة سبق قيدها برقم :   84406  قيدت فى  2017-10-19 

برقم ايداع   38928 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/10/2027  

12:00:00ص

1403 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة   شركة سبق قيدها برقم :   84406  قيدت فى  

19-10-2017 برقم ايداع   38929 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/10/2027  12:00:00ص
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1404 - انجلز ملتميديا برودكشن Angles Multimedia Production   شركة سبق قيدها برقم :   

95074  قيدت فى  11-07-2016 برقم ايداع   21250 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/07/2026  12:00:00ص

1405 - ام اتش اى تكنولوجيز للتجارة MHI Technologies S.A.E ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

95396  قيدت فى  21-07-2016 برقم ايداع   22524 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/07/2026  12:00:00ص

1406 - اسم الشركة غير مكتوب بطلب قيد الفرع   شركة سبق قيدها برقم :   96556  قيدت فى  

26-04-2017 برقم ايداع   15015 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2027  12:00:00ص

1407 - يول جروب YOLA GROUP )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   96556  قيدت فى  

25-08-2016 برقم ايداع   26650 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/08/2026  12:00:00ص

1408 - شركة يارا للتجارة والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   96998  قيدت فى  07-09-2016 برقم 

ايداع   28203 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/09/2026  

12:00:00ص

1409 - امتياز الدولية للستثمار والتجارة  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102430  قيدت فى  

21-02-2017 برقم ايداع   6701 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/02/2027  12:00:00ص

1410 - مصر الوطن للستثمار والتجاره ش . م . م   شركة سبق قيدها برقم :   104245  قيدت فى  

05-04-2017 برقم ايداع   12610 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/04/2027  12:00:00ص

1411 - ستامينا للتسويق والستثمار العقاري STAMINA   شركة سبق قيدها برقم :   106274  قيدت فى  

31-05-2017 برقم ايداع   19867 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/05/2027  12:00:00ص

1412 - مصطفى ابو المج مصطفى الطيارى وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   107877  قيدت فى  

26-07-2017 برقم ايداع   26261 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/07/2027  12:00:00ص

1413 - المستقبل الجديدة للتوريدات والمقاولت التخصصية   شركة سبق قيدها برقم :   109851  قيدت فى  

19-09-2017 برقم ايداع   34499 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/09/2027  12:00:00ص

1414 - شركة اكاديمية انفو سنتر للتدريب Info Center Training Academy   شركة سبق قيدها برقم :   

110395  قيدت فى  08-10-2017 برقم ايداع   36870 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  07/10/2027  12:00:00ص

1415 - سينا مصر للمن و الحراسة 2   شركة سبق قيدها برقم :   112283  قيدت فى  06-11-2017 برقم 

ايداع   42703 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2027  

12:00:00ص

1416 - ايه اتش تليكوم للتجارة والتوريد A H TELECOM   شركة سبق قيدها برقم :   112480  قيدت فى  

08-11-2017 برقم ايداع   43281 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/11/2027  12:00:00ص

1417 - تو ايه لحلول الشحن 2A freight solutions   شركة سبق قيدها برقم :   112847  قيدت فى  

16-11-2017 برقم ايداع   44753 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/11/2027  12:00:00ص

POST TENSION CONTRACTING  1418 - بوست تنشن كنتراكتينج للمقاولت مصر المحدوده

LTC   شركة سبق قيدها برقم :   112944  قيدت فى  20-11-2017 برقم ايداع   45206 وفى تاريخ  

20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص
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1419 - بروجرس للنظمة المتقدمة   شركة سبق قيدها برقم :   113046  قيدت فى  21-11-2017 برقم 

ايداع   45524 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  

12:00:00ص

1420 - الخروج من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة القانون رقم 72 لسنة 2017   

شركة سبق قيدها برقم :   113100  قيدت فى  22-11-2017 برقم ايداع   45692 وفى تاريخ  

20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص

1421 - اتقان للتنميه والستثمار Etqan Development & Investment   شركة سبق قيدها برقم :   

113196  قيدت فى  23-11-2017 برقم ايداع   46104 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/11/2027  12:00:00ص

1422 - اف سي اف للتسويق الرياضي FCF   شركة سبق قيدها برقم :   113425  قيدت فى  

29-11-2017 برقم ايداع   47087 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2027  12:00:00ص

Global  Pioneer  Investment  and                         1423 - جلوبال بايونير للستثمار و التعمير

Development     شركة سبق قيدها برقم :   114141  قيدت فى  14-12-2017 برقم ايداع   49716 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص

1424 - تيبينج بوينت للحلول المالية Tipping Point Solutions   شركة سبق قيدها برقم :   114196  

قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   49939 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/12/2027  12:00:00ص

1425 - نوبل للرخام والجرانيت   شركة سبق قيدها برقم :   114265  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   

50196 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

1426 - جيت واي اديوكيشن GATE WAY   شركة سبق قيدها برقم :   114652  قيدت فى  2017-12-24 

برقم ايداع   52668 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

1427 - أى أم جروب للتنمية العقارية والتوريدات العمومية EM   شركة سبق قيدها برقم :   114685  قيدت 

فى  25-12-2017 برقم ايداع   52838 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2027  12:00:00ص

1428 - اف كيوب للهندسة F-Cube   شركة سبق قيدها برقم :   115839  قيدت فى  18-01-2018 برقم 

ايداع   3049 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2028  

12:00:00ص

1429 - شركة مارين تكنيكال سرفيز   شركة سبق قيدها برقم :   142502  قيدت فى  04-01-1997 برقم 

ايداع   83 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2027  12:00:00

ص

1430 - صحارى للمشروعات والستثمار spic ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   152526  قيدت فى  

21-03-2017 برقم ايداع   10607 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/03/2027  12:00:00ص

1431 - بيلدونا للتريكو و الملبس الجاهزة و القمشة ) ش.م.م( وفقا لحكام القانون رقم 8لسنة 1997 و 

القانون رقم 95 لسنة 1992 ولئحته التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   156122  قيدت فى  2001-01-10 

برقم ايداع   267 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/01/2026  

12:00:00ص

1432 - بيلدونا للتريكو و الملبس الجاهزة و القمشة ) ش.م.م( وفقا لحكام القانون رقم 8لسنة 1997 و 

القانون رقم 95 لسنة 1992 ولئحته التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   156122  قيدت فى  2004-09-29 

برقم ايداع   8438 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/09/2024  

12:00:00ص
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1433 - مستشفي الوطني للعيون ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   329796  قيدت فى  25-11-2014 برقم 

ايداع   28289 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2024  

12:00:00ص

1434 - بيلدونا للتريكو و الملبس الجاهزة و القمشة ) ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   336438  قيدت 

فى  20-05-2014 برقم ايداع   1 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/05/2024  12:00:00ص

1435 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   336438  قيدت فى  

03-07-2011 برقم ايداع   11872 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2026  12:00:00ص

1436 - بيلدونا للتريكو والملبس الجاهزة والقمشة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   336438  قيدت فى  

03-07-2011 برقم ايداع   11874 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2026  12:00:00ص

1437 - الشركة العالمية للتنمية السياحيةش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   353377  قيدت فى  

28-05-2003 برقم ايداع   8881 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/05/2023  12:00:00ص

1438 - شركه الفق للستثمار والتنميه الصناعيه   شركة سبق قيدها برقم :   1649  قيدت فى  1998-10-12 

برقم ايداع   4835 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/10/2023  

12:00:00ص

1439 - الفق للستثمار والتنميه الصناعيه   شركة سبق قيدها برقم :   2871  قيدت فى  30-05-2006 برقم 

ايداع   1000048 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2026  

12:00:00ص

1440 - كيان للمنسوجات والملبس الجاهزة والصناعات الجلدية ) على حسين مطلق حسين السند وشريكه ( 

توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   4092  قيدت فى  26-12-2002 برقم ايداع   1198 وفى تاريخ  

21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

1441 - شركه دلتا تريدنج للتجاره والصناعه والطوخى   شركة سبق قيدها برقم :   8834  قيدت فى  

01-08-2002 برقم ايداع   3571 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/07/2027  12:00:00ص

1442 - شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية   شركة سبق قيدها برقم :   11598  قيدت فى  

28-11-2004 برقم ايداع   9912 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2024  12:00:00ص

1443 - شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية   شركة سبق قيدها برقم :   11598  قيدت فى  

13-10-2005 برقم ايداع   14425 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/10/2025  12:00:00ص

1444 - شركة كولونا  دايفنج سنتر للنشطة البحرية   شركة سبق قيدها برقم :   11598  قيدت فى  

31-10-2010 برقم ايداع   23610 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/10/2025  12:00:00ص

1445 - كولونا مجاويش دايفنج سنتر   شركة سبق قيدها برقم :   11598  قيدت فى  04-09-2016 برقم 

ايداع   27635 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/09/2026  

12:00:00ص

1446 - ستيشن للستثمار والتنمية الصناعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23802  قيدت فى  

08-04-2007 برقم ايداع   6439 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/04/2027  12:00:00ص

1447 - ستيشن للستثمار والتنمية الصناعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23802  قيدت فى  

31-03-2008 برقم ايداع   6781 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/03/2023  12:00:00ص
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1448 - ستيشن للستثمار والتنمية الصناعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   23802  قيدت فى  

10-07-2008 برقم ايداع   15260 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/07/2023  12:00:00ص

1449 - اكسبرت للحاصلت الزراعية ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   26066  قيدت فى  2007-07-29 

برقم ايداع   14656 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2027  

12:00:00ص

1450 - مستشفى الحياة للسنان H.D.H ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28747  قيدت فى  

28-11-2007 برقم ايداع   24469 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/11/2027  12:00:00ص

1451 - مودرن كونكريت للخرسانة الجاهزة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29680  قيدت فى  

14-01-2008 برقم ايداع   775 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/01/2028  12:00:00ص

1452 - فريش تـك للصناعات الغذائية Fresh Tech شركة مساهمة مصرية طبقا  لحكام القانون رقم  2  7 

لسنة 2017 م. و لئحته التنفيذية   شركة سبق قيدها برقم :   30090  قيدت فى  31-01-2008 برقم ايداع   

1000068 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2023  12:00:00

ص

1453 - جلوبال للطاقة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   33577  قيدت فى  14-07-2008 برقم ايداع   

15477 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/07/2023  12:00:00ص

1454 - جلوبال للطاقة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   33577  قيدت فى  24-08-2008 برقم ايداع   

18536 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2023  12:00:00ص

1455 - مودرن كونكريت للخرسانة الجاهزة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   34512  قيدت فى  

04-09-2008 برقم ايداع   19384 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/09/2023  12:00:00ص

1456 - اس اند جى انتر ماركت للتجاره  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   54894  قيدت فى  

03-11-2011 برقم ايداع   21274 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/11/2026  12:00:00ص

1457 - كرو برودكشنز CROW PRODUCTIONS )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   56884  

قيدت فى  28-02-2012 برقم ايداع   4385 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/02/2027  12:00:00ص

1458 - مصر - انجنيرنج فور روتاري اكويبمنت Misr Engineering For Rotary Equipment )ش.

ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61269  قيدت فى  17-10-2012 برقم ايداع   21712 وفى تاريخ  

21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2027  12:00:00ص

1459 - التحاد العربي للزيوت النباتية   شركة سبق قيدها برقم :   61737  قيدت فى  08-11-2012 برقم 

ايداع   23330 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص

1460 - اعلن للدعاية و العلنات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61788  قيدت فى  2012-11-12 

برقم ايداع   23516 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  

12:00:00ص

1461 - شركة انفنيتى اوفر سيز لتجارة البذور الزراعية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62288  قيدت 

فى  02-12-2012 برقم ايداع   25347 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/12/2027  12:00:00ص

1462 - شركة فيش أى FISH EYE )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62370  قيدت فى  

04-12-2012 برقم ايداع   25637 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص
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1463 - مودرن كونكريت للخرسانة الجاهزة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   63417  قيدت فى  

16-01-2013 برقم ايداع   1163 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/01/2028  12:00:00ص

1464 - مصر فريت للشحن الدولى )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63508  قيدت فى  2013-01-20 

برقم ايداع   1495 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2028  

12:00:00ص

1465 - عامر جاد على جاد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   66681  قيدت فى  30-05-2013 برقم 

ايداع   12329 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/05/2023  

12:00:00ص

1466 - الحصاد للتجارة العامه  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   71607  قيدت فى  22-03-2015 برقم 

ايداع   8027 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2025  

12:00:00ص

1467 - دانا للتجارة والرحلت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   73579  قيدت فى  05-05-2014 برقم 

ايداع   10618 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/05/2024  

12:00:00ص

1468 - مجمع الوطنيه الصناعي سويداس  السيد عبدالسلم رسلن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   73588  

قيدت فى  07-01-2001 برقم ايداع   64 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/01/2026  12:00:00ص

1469 - مجمع الوطنيه الصناعى - السيد عبد السلم رسلن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   74662  قيدت 

فى  25-06-2001 برقم ايداع   2468 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/06/2026  12:00:00ص

1470 - محمد ماهر رضا الشعار و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   75050  قيدت فى  2016-04-24 

برقم ايداع   13499 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/04/2026  

12:00:00ص

1471 - الشركه الوطنيه المصريه الصينيه لصناعه الكابلت الضوئيه السيد عبد السلم رسلن احمد وشريكيه   

شركة سبق قيدها برقم :   75333  قيدت فى  07-10-2001 برقم ايداع   4444 وفى تاريخ  2022-12-21  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2026  12:00:00ص

1472 - مجدى عزت ابراهيم الطنانى و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   77192  قيدت فى  

20-10-2014 برقم ايداع   24824 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/10/2024  12:00:00ص

1473 - شركة سي اس سي بروبرتي csc proprte   شركة سبق قيدها برقم :   91418  قيدت فى  

07-03-2016 برقم ايداع   7611 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/03/2026  12:00:00ص

1474 - اوفاتورز Ovators   شركة سبق قيدها برقم :   92362  قيدت فى  05-04-2016 برقم ايداع   

11528 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2026  12:00:00ص

1475 - المركز المصري للتجاره والستشارات   شركة سبق قيدها برقم :   99839  قيدت فى  2016-12-08 

برقم ايداع   39717 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2026  

12:00:00ص

1476 - كايرو جارد سيستمز Cairo Guard Systems )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   100347  

قيدت فى  26-12-2016 برقم ايداع   41769 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/12/2026  12:00:00ص

1477 - ألفا ستار للتجارة و الهندسه   شركة سبق قيدها برقم :   104654  قيدت فى  16-04-2017 برقم 

ايداع   14022 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/04/2027  

12:00:00ص
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1478 - لولى بيتش لدارة المشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   105109  قيدت فى  02-05-2017 برقم 

ايداع   15708 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/05/2027  

12:00:00ص

Alnafri Group For Agricultural  1479 - النفرى جروب للستثمار الزراعى والتجارة العامة

Investment And General Trading )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106056  قيدت فى  

25-05-2017 برقم ايداع   19065 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/05/2027  12:00:00ص

1480 - شركــــة افريكانا فودز   شركة سبق قيدها برقم :   107650  قيدت فى  19-07-2017 برقم ايداع   

25451 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/07/2027  12:00:00ص

1481 - شركه مدرسه نيزك للرسوم المتحركه   شركة سبق قيدها برقم :   108613  قيدت فى  2017-08-13 

برقم ايداع   28919 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2027  

12:00:00ص

1482 - مونديال كونكريت لتصنيع الخرسانة الجاهزة   شركة سبق قيدها برقم :   109635  قيدت فى  

14-09-2017 برقم ايداع   33681 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/09/2027  12:00:00ص

1483 - مونديال كونكريت لتصنيع الخرسانة الجاهزة MONDIAL CONCRETE   شركة سبق قيدها برقم 

:   109635  قيدت فى  14-09-2017 برقم ايداع   33681 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/09/2027  12:00:00ص

1484 - رويال للنتاج الداجنى   شركة سبق قيدها برقم :   111143  قيدت فى  23-10-2017 برقم ايداع   

39712 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  12:00:00ص

1485 - العالمية لنتاج و تطوير البرامج الذكية   شركة سبق قيدها برقم :   111919  قيدت فى  

31-10-2017 برقم ايداع   41583 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/10/2027  12:00:00ص

1486 - جاروتكس لطباعة المنسوجات GARO TEX   شركة سبق قيدها برقم :   112779  قيدت فى  

15-11-2017 برقم ايداع   44430 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/11/2027  12:00:00ص

1487 - قصاب لتجارة المواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   113438  قيدت فى  29-11-2017 برقم 

ايداع   47102 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  

12:00:00ص

1488 - ايه تو زد بيزنس سنتر A TO Z BUSINESS CENTER   شركة سبق قيدها برقم :   113577  

قيدت فى  04-12-2017 برقم ايداع   47595 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/12/2027  12:00:00ص

1489 - الشركة الهندسية للصناعات التخصصية )سيكو(   شركة سبق قيدها برقم :   113613  قيدت فى  

05-12-2017 برقم ايداع   47749 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2027  12:00:00ص

1490 - التميز الكويتيه المصرية للخدمات التعليمية والمقاولت والستثمار العقاري وانشاء وادارة

المطاعم والشيفات   شركة سبق قيدها برقم :   114012  قيدت فى  13-12-2017 برقم ايداع   49306 وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص

1491 - تريو ايه   شركة سبق قيدها برقم :   114209  قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   49952 وفى 

تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  12:00:00ص

1492 - الفنار للخدمات التعليمية   شركة سبق قيدها برقم :   114291  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   

50377 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

1493 - امبكس تريدينج   شركة سبق قيدها برقم :   114414  قيدت فى  20-12-2017 برقم ايداع   50858 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  12:00:00ص
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1494 - سمارت بان Smart Pan   شركة سبق قيدها برقم :   114567  قيدت فى  21-12-2017 برقم 

ايداع   51398 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

1495 - ايجى روس للستثمارات العقارية والتنمية السياحية Seaside and Relax   شركة سبق قيدها برقم 

:   114769  قيدت فى  26-12-2017 برقم ايداع   53113 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

1496 - دابليو ام اي للكيماويات ) اي ان سي(                     WME CHEMICALS INC   شركة سبق 

قيدها برقم :   114871  قيدت فى  27-12-2017 برقم ايداع   53501 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  12:00:00ص

1497 - طيبة مانز الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   115032  قيدت فى  01-01-2018 برقم ايداع   58 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

1498 - نونتكس للصناعة و التجارة   شركة سبق قيدها برقم :   115037  قيدت فى  01-01-2018 برقم 

ايداع   88 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00

ص

1499 - اصبحت شركة ابتك مصر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   311049  قيدت فى  1998-01-17 

برقم ايداع   934 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  

12:00:00ص

1500 - رامو للسياحه والفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   1438  قيدت فى  24-08-1996 برقم ايداع   

276 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2026  12:00:00ص

1501 - الشركه الهليه للمواد المساعده محمود احمد سعيد الشربيني وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   

1697  قيدت فى  04-11-1997 برقم ايداع   936 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  03/11/2027  12:00:00ص

1502 - مصر الوسطى للصناعة نبيل يونس احمد يونس وشركاه شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   

2810  قيدت فى  19-07-2004 برقم ايداع   250 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/07/2024  12:00:00ص

1503 - نيفكس للستثمار الزراعى والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   3062  قيدت فى  2003-11-16 

برقم ايداع   1000022 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/11/2023  

12:00:00ص

1504 - الرفاعى للصلب R  S محمد وهشام انور محمد حسين رفاعي وشركاهما   شركة سبق قيدها برقم :   

6462  قيدت فى  11-12-2002 برقم ايداع   1034 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

1505 - الشركه الشرقيه للستثمار والتنميه السياحيه )ايتور( ETOUR   شركة سبق قيدها برقم :   7856  

قيدت فى  07-05-1997 برقم ايداع   751 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/05/2027  12:00:00ص

1506 - شركه مارلين جورج نسيم للمجوهرات   شركة سبق قيدها برقم :   9399  قيدت فى  2003-01-02 

برقم ايداع   36 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  

12:00:00ص

1507 - شركة الظافر العالمية للشحن والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   13818  قيدت فى  2007-10-16 

برقم ايداع   21044 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/10/2027  

12:00:00ص

1508 - ديوان للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   24631  قيدت فى  08-04-2012 برقم ايداع   

7605 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2027  12:00:00ص

1509 - ديوان للدعاية والعلن   شركة سبق قيدها برقم :   24631  قيدت فى  20-05-2007 برقم ايداع   

9368 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/05/2027  12:00:00ص
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1510 - سعيد حنفى محمد وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   25799  قيدت فى  17-07-2007 برقم ايداع   

14056 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/07/2027  12:00:00ص

1511 - شركة الطيران العمانى   شركة سبق قيدها برقم :   27879  قيدت فى  21-10-2007 برقم ايداع   

21332 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/10/2027  12:00:00ص

1512 - شركة تى ام جى للستثمار العقارى والسياحى   شركة سبق قيدها برقم :   27929  قيدت فى  

23-10-2007 برقم ايداع   21486 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2027  12:00:00ص

1513 - السكك الحديدية للخدمات المتكاملة واعمال التأمين والنظافة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28314  

قيدت فى  07-11-2007 برقم ايداع   22832 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  06/11/2027  12:00:00ص

1514 - الفرعونية للصناعه والتجارة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   28709  قيدت فى  2007-11-26 

برقم ايداع   24310 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  

12:00:00ص

1515 - بى بى مصر راس البر بي في Bp Egypt Raselbar BV   شركة سبق قيدها برقم :   31676  

قيدت فى  20-09-1997 برقم ايداع   4936 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  19/09/2027  12:00:00ص

1516 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   34154  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   24290 

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

1517 - حزين والبتيتى للمحاجر ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   35432  قيدت فى  09-11-2008 برقم 

ايداع   23450 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2023  

12:00:00ص

1518 - ازديج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   37646  قيدت فى  19-11-2012 برقم ايداع   24097 

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  12:00:00ص

1519 - شركه بترو سيرفيس للخدمات البتروليه PETROSERVICES GMBH Magdeburg . ) فرع 

شركة ذ.م.م. المانيه(   شركة سبق قيدها برقم :   45075  قيدت فى  21-12-2002 برقم ايداع   5704 وفى 

تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

1520 - شركه مغربي الزراعيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   45270  قيدت فى  20-01-2003 برقم 

ايداع   323 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2028  12:00:00

ص

1521 - شركه الفرسان 2000 اللستيراد والتصدير   شركة سبق قيدها برقم :   54075  قيدت فى  

25-09-2011 برقم ايداع   17826 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/09/2026  12:00:00ص

1522 - مصنع رايت للمستلزمات الطبيه Right For Medical Supplies   شركة سبق قيدها برقم :   

59793  قيدت فى  02-08-2012 برقم ايداع   16099 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/08/2027  12:00:00ص

1523 - عادل عباس عبد الفتاح عنانى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   61278  قيدت فى  2012-10-17 

برقم ايداع   21745 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/10/2027  

12:00:00ص

1524 - ارادة للتنمية واستصلح الراضى   شركة سبق قيدها برقم :   61475  قيدت فى  24-10-2012 برقم 

ايداع   22436 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/10/2027  

12:00:00ص

1525 - بديعه عبد الرازق السيد بكر وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   62437  قيدت فى  2012-12-06 

برقم ايداع   25847 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  

12:00:00ص
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1526 - نايل تريد للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62645  

قيدت فى  16-12-2012 برقم ايداع   26564 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  15/12/2027  12:00:00ص

1527 - إيفينتفل   شركة سبق قيدها برقم :   72404  قيدت فى  13-03-2014 برقم ايداع   6261 وفى 

تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/03/2024  12:00:00ص

1528 - يحيى طلعت عبد السميع وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   75900  قيدت فى  25-08-2014 برقم 

ايداع   19953 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2024  

12:00:00ص

1529 - هيبريد تكنوسولر H T S للطاقه الشمسية   شركة سبق قيدها برقم :   80032  قيدت فى  

08-02-2015 برقم ايداع   3085 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

07/02/2025  12:00:00ص

1530 - شركه المرجان ترافيل سنتر للسياحه   شركة سبق قيدها برقم :   83602  قيدت فى  1997-11-20 

برقم ايداع   7402 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  

12:00:00ص

1531 - اجرى توب للتصنيع   شركة سبق قيدها برقم :   88754  قيدت فى  14-12-2015 برقم ايداع   

35964 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2025  12:00:00ص

1532 - شركة الزيتونه كايرو للمنشات السياحيه AL ZAYTOUNA CAIRO   شركة سبق قيدها برقم :   

95380  قيدت فى  21-07-2016 برقم ايداع   22471 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/07/2026  12:00:00ص

1533 - الزيتونه كايرو للمنشات السياحيه AL ZAYTOUNA CAIRO   شركة سبق قيدها برقم :   95380  

قيدت فى  03-08-2017 برقم ايداع   28654 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/08/2027  12:00:00ص

1534 - شركة الزيتونه كايرو للمنشات السياحيه AL ZAYTOUNA CAIRO   شركة سبق قيدها برقم :   

95380  قيدت فى  05-12-2016 برقم ايداع   39188 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/12/2026  12:00:00ص

1535 - إيفينتفل   شركة سبق قيدها برقم :   98305  قيدت فى  27-10-2016 برقم ايداع   33221 وفى 

تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/10/2026  12:00:00ص

1536 - كور للتوريدات Core For Supplies   شركة سبق قيدها برقم :   100271  قيدت فى  

22-12-2016 برقم ايداع   41405 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/12/2026  12:00:00ص

1537 - الهندسية للمن و الحراسة   شركة سبق قيدها برقم :   100704  قيدت فى  04-01-2017 برقم ايداع   

624 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2027  12:00:00ص

Abaad For Engineering Works And Real  1538 - ابعاد للعمال الهندسية والتطوير العقاري

Estate Development )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102662  قيدت فى  27-02-2017 برقم 

ايداع   7454 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/02/2027  

12:00:00ص

1539 - تو ام إى لتنظيم المعارض m.e2   شركة سبق قيدها برقم :   103506  قيدت فى  2017-03-16 

برقم ايداع   10063 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2027  

12:00:00ص

1540 - ال ميراكي للستشارات Ii Meraki   شركة سبق قيدها برقم :   103509  قيدت فى  2017-03-16 

برقم ايداع   10068 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/03/2027  

12:00:00ص

1541 - سوبيرير هومز للتسويق العقارى Superior Homes   شركة سبق قيدها برقم :   105071  قيدت 

فى  02-05-2017 برقم ايداع   15604 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص
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1542 - المصرية اليابانيه لتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق 

قيدها برقم :   105415  قيدت فى  10-05-2017 برقم ايداع   16805 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  09/05/2027  12:00:00ص

1543 - امباير انتربريزس ايجيبت للستثمارات )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   106096  قيدت فى  

28-05-2017 برقم ايداع   19216 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/05/2027  12:00:00ص

1544 - افلك مصر لتقنية المعلومات منير محمد ابو السعاد وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   106600  

قيدت فى  21-07-2004 برقم ايداع   4358 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  20/07/2024  12:00:00ص

1545 - إنماء لستصلح الراضى   شركة سبق قيدها برقم :   107257  قيدت فى  06-07-2017 برقم 

ايداع   23678 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2027  

12:00:00ص

1546 - الوطنيه الستشاريه للمقاولت و التوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   108228  قيدت فى  

02-08-2017 برقم ايداع   27429 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/08/2027  12:00:00ص

1547 - ايوتك Iotech   شركة سبق قيدها برقم :   108815  قيدت فى  17-08-2017 برقم ايداع   29871 

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2027  12:00:00ص

Egypt Intl For Logistics And Trade Company 1548 - مصر الدولية للوجيستيات والتجارة

Eilatc(    شركة سبق قيدها برقم :   111128  قيدت فى  23-10-2017 برقم ايداع   39697 وفى تاريخ  

22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  12:00:00ص

1549 - جود بيبول كايرو للخدمات العلنية Good people Cairo Advertising Services   شركة 

سبق قيدها برقم :   111650  قيدت فى  29-10-2017 برقم ايداع   40911 وفى تاريخ  22-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/10/2027  12:00:00ص

1550 - أرت سكشن لتجارة الثاث   شركة سبق قيدها برقم :   111750  قيدت فى  30-10-2017 برقم ايداع   

41132 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2027  12:00:00ص

1551 - جى تى للحلول التنموية G. T for development solutions   شركة سبق قيدها برقم :   

112081  قيدت فى  02-11-2017 برقم ايداع   42060 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/11/2027  12:00:00ص

1552 - الصفوة للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   112610  قيدت فى  12-11-2017 برقم ايداع   

43774 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

1553 - نوفا - جلو للدعاية و العلن NOVA GLOW   شركة سبق قيدها برقم :   112845  قيدت فى  

16-11-2017 برقم ايداع   44681 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/11/2027  12:00:00ص

1554 - اس ام اتش الطبية S M H MEDICAL COMPANY   شركة سبق قيدها برقم :   113484  

قيدت فى  03-12-2017 برقم ايداع   47281 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/12/2027  12:00:00ص

1555 - المصرية الفرنسية للدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   113664  قيدت فى  05-12-2017 برقم 

ايداع   47903 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/12/2027  

12:00:00ص

1556 - ذهبية للتنمية السياحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   113772  قيدت فى  07-12-2017 برقم 

ايداع   48400 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2027  

12:00:00ص

1557 - الشروق للعمال الهندسية   شركة سبق قيدها برقم :   114088  قيدت فى  14-12-2017 برقم ايداع   

49526 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص
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1558 - ازردي للتجارة عبر النترنت Azordy For E Commerce   شركة سبق قيدها برقم :   114228  

قيدت فى  17-12-2017 برقم ايداع   50048 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  16/12/2027  12:00:00ص

1559 - مينيسو ليف ستايل إيجيبت للتجارة Miniso Life Style Egypt for Trade S.A.E   شركة 

سبق قيدها برقم :   114287  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   50336 وفى تاريخ  22-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

1560 - دار الياس   شركة سبق قيدها برقم :   114628  قيدت فى  24-12-2017 برقم ايداع   52633 وفى 

تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  12:00:00ص

1561 - ماستر أون ذا جو لخدمات الطرق Master on the go for road services   شركة سبق قيدها 

برقم :   114879  قيدت فى  28-12-2017 برقم ايداع   53538 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  12:00:00ص

1562 - ابراهيم السيد ابراهيم شاهين و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115067  قيدت فى  2018-01-01 

برقم ايداع   168 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  

12:00:00ص

1563 - روتا ايجيبت لنظمة التظليل ROTA EGYPT FOR SHADING SYSTEMS   شركة سبق 

قيدها برقم :   115744  قيدت فى  17-01-2018 برقم ايداع   2770 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00ص

1564 - خيوط للملبس القطنيه ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   115953  قيدت فى  22-01-2018 برقم 

ايداع   3375 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2028  

12:00:00ص

1565 - سيماج للمشروعات السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   131842  قيدت فى  02-12-1999 برقم 

ايداع   14304 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2024  

12:00:00ص

1566 - رامو للسياحه والفنادق ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   275208  قيدت فى  19-12-1992 برقم 

ايداع   16398 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  

12:00:00ص

1567 - المجموعة الدولية لتجارة المواد الغذائيه اوسكار جراند استورز ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

293631  قيدت فى  07-12-1999 برقم ايداع   1000030 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/12/2024  12:00:00ص

1568 - ايه ثرى للدعاية والعلن والتوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   81109  قيدت فى  

18-12-2016 برقم ايداع   40608 وفى تاريخ  24-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/12/2026  12:00:00ص

1569 - شركه المصريه للهندسه المدنيه )E.C.C.E(   شركة سبق قيدها برقم :   2218  قيدت فى  

29-12-1998 برقم ايداع   6491 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/12/2023  12:00:00ص

1570 - شركه اوتراك للمعدات الثقيله   شركة سبق قيدها برقم :   5527  قيدت فى  10-10-2000 برقم ايداع   

5618 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/10/2025  12:00:00ص

1571 - اوتراك للمعدات التقيلة ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   5527  قيدت فى  03-12-2008 برقم ايداع   

25643 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2023  12:00:00ص

1572 - شركة ميدل ايست للخصوبة   شركة سبق قيدها برقم :   7053  قيدت فى  05-06-2001 برقم ايداع   

2756 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/06/2026  12:00:00ص

   SEERA for shipping & customs clearance     1573 - سيـرا للشحن والتخليص الجمركي

شركة سبق قيدها برقم :   9235  قيدت فى  14-11-2002 برقم ايداع   5404 وفى تاريخ  2022-12-25  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/11/2027  12:00:00ص
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1574 - المتحده للمشروبات والغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   9517  قيدت فى  16-01-2018 برقم ايداع   

2552 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2028  12:00:00ص

1575 - المتحده للمشروبات والغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   9517  قيدت فى  15-11-2017 برقم ايداع   

44572 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  12:00:00ص

1576 - المتحده للمشروبات والغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   9517  قيدت فى  15-11-2017 برقم ايداع   

44573 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  12:00:00ص

1577 - المتحده للمشروبات والغذيه   شركة سبق قيدها برقم :   9517  قيدت فى  15-11-2017 برقم ايداع   

44574 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/11/2027  12:00:00ص

1578 - النبيله للستثمار والتنميه السياحيه )ش0م0م(   شركة سبق قيدها برقم :   15083  قيدت فى  

23-08-2003 برقم ايداع   315 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/08/2018  12:00:00ص

1579 - سبترانترناشيونال مصر للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   16535  قيدت فى  13-04-2016 برقم 

ايداع   12455 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/04/2026  

12:00:00ص

1580 - شركه رمضان اسماعيل علي حمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   18840  قيدت فى  

17-05-2006 برقم ايداع   6696 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2026  12:00:00ص

1581 - ايبيريان تريد ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   21408  قيدت فى  28-11-2006 برقم ايداع   

18360 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2026  12:00:00ص

1582 - شركة فلمنكو للستثمارات السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   23513  قيدت فى  2007-03-25 

برقم ايداع   5554 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/03/2027  

12:00:00ص

1583 - انفورميشن داينامكس Information Dynamics  ش ذ م م - فرع شركة ذات مسئولية محدودة 

المارات العربيه المتحدة   شركة سبق قيدها برقم :   28384  قيدت فى  12-11-2007 برقم ايداع   23112 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

1584 - الرجاء للستثمار الزراعى واستصلح وتقسيم الراضى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29297  

قيدت فى  25-12-2007 برقم ايداع   26351 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  24/12/2027  12:00:00ص

1585 - فلش للتجارة ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29515  قيدت فى  06-01-2008 برقم ايداع   

297 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2028  12:00:00ص

1586 - عادل ادوار قرنه عازر وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   32340  قيدت فى  24-12-1997 برقم 

ايداع   3443 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  

12:00:00ص

1587 - شركه فارما ارت PHARMA ART   شركة سبق قيدها برقم :   32440  قيدت فى  1997-12-13 

برقم ايداع   62801 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  

12:00:00ص

1588 - النبيلة للستثمار والتنميه السياحيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   32626  قيدت فى  

01-01-1998 برقم ايداع   6 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2027  12:00:00ص

1589 - ام الجريفات الثانيه للفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   48270  قيدت فى  26-05-2004 برقم ايداع   

2676 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2024  12:00:00ص

1590 - احمد حسين مصطفى على وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   58604  قيدت فى  2012-05-27 

برقم ايداع   11077 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/05/2027  

12:00:00ص
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1591 - شركه اكسيد EXCEED COMPANY ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   62167  قيدت فى  

27-11-2012 برقم ايداع   24951 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/11/2027  12:00:00ص

1592 - جمال قاسم محمد احمد وشريكية   شركة سبق قيدها برقم :   62456  قيدت فى  06-12-2012 برقم 

ايداع   25898 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  

12:00:00ص

1593 - كهروماتك )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62655  قيدت فى  16-12-2012 برقم ايداع   

26594 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  12:00:00ص

1594 - المصريه للمقاولت و الصناعه ) ام بي جروب (  ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   63617  قيدت 

فى  23-01-2013 برقم ايداع   1867 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/01/2028  12:00:00ص

1595 - بروكتر جامبل مصر   شركة سبق قيدها برقم :   70990  قيدت فى  09-05-2010 برقم ايداع   

9838 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2025  12:00:00ص

1596 - الشركة الهندسية للضاءة و الطاقة الموفرة) ليدواى (LED WAY )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم 

:   72702  قيدت فى  26-03-2014 برقم ايداع   7310 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/03/2024  12:00:00ص

1597 - جيهان مصطفى كامل أحمد كامل عبد الدايم وشريكها   شركة سبق قيدها برقم :   74624  قيدت فى  

17-06-2014 برقم ايداع   14880 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/06/2024  12:00:00ص

1598 - شمال افريقيا والشرق الوسط للستشارات والتدريب NAME )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

77715  قيدت فى  10-11-2014 برقم ايداع   26831 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/11/2024  12:00:00ص

1599 - خالد حسين مرسى محمد و شريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   85735  قيدت فى  2015-08-27 

برقم ايداع   24161 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2025  

12:00:00ص

Big Build For Construction And Real Estate  1600 - بيج بيلد للنشاءات والستثمار العقارى

Investment   شركة سبق قيدها برقم :   87721  قيدت فى  10-11-2015 برقم ايداع   32138 وفى 

تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/11/2025  12:00:00ص

1601 - سبترانترناشيونال مصر للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   91056  قيدت فى  24-02-2016 برقم 

ايداع   6265 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2026  

12:00:00ص

1602 - سبترانترناشيونال مصر للتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   91057  قيدت فى  24-02-2016 برقم 

ايداع   6266 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2026  

12:00:00ص

1603 - شركه المازن للتوظيف و الحاق العماله المصريه بالخارج و الداخل   شركة سبق قيدها برقم :   

95078  قيدت فى  11-07-2016 برقم ايداع   21262 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  10/07/2026  12:00:00ص

1604 - شركة سيناء للزيتون  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   98208  قيدت فى  25-10-2016 برقم 

ايداع   32827 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2026  

12:00:00ص

1605 - مارسا للستشارات الهندسية والتوريدات العمومية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102923  

قيدت فى  05-03-2017 برقم ايداع   8052 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/03/2027  12:00:00ص

1606 - المقاول للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   104104  قيدت فى  02-04-2017 برقم ايداع   

12053 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2027  12:00:00ص
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1607 - مكة لصناعة العلف   شركة سبق قيدها برقم :   107121  قيدت فى  03-07-2017 برقم ايداع   

23142 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/07/2027  12:00:00ص

1608 - لوك للفنادق   شركة سبق قيدها برقم :   107297  قيدت فى  09-07-2017 برقم ايداع   23886 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

1609 - الرياض المصرية السعودية للستثمار   شركة سبق قيدها برقم :   109784  قيدت فى  

19-09-2017 برقم ايداع   34323 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/09/2027  12:00:00ص

1610 - طيبة اورينتال سيكيورتي للمن والحراسة   شركة سبق قيدها برقم :   111450  قيدت فى  

25-10-2017 برقم ايداع   40381 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2027  12:00:00ص

1611 - مجموعة سوليد كابيتال للستثمار و التنمية SOLID CAPITAL GROUP CO   شركة سبق قيدها 

برقم :   112066  قيدت فى  02-11-2017 برقم ايداع   41949 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2027  12:00:00ص

INTERNATIONAL DEVELOPMENT &         1612 - العالمية للتطوير والدارة

MANAGEMENT    شركة سبق قيدها برقم :   112958  قيدت فى  20-11-2017 برقم ايداع   45220 

وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

1613 - انفنزى للتجارة و المقاولت INFINZY FOR TRADING   شركة سبق قيدها برقم :   113328  

قيدت فى  27-11-2017 برقم ايداع   46682 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/11/2027  12:00:00ص

1614 - ريفال ترافيل سرفيس RIFALE TRAVEL SERVICE   شركة سبق قيدها برقم :   113498  

قيدت فى  03-12-2017 برقم ايداع   47298 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/12/2027  12:00:00ص

1615 - بي اس فاشون للتجارة PS Fashion   شركة سبق قيدها برقم :   113601  قيدت فى  

04-12-2017 برقم ايداع   47637 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

1616 - جولدن تريدنت تكنولوجيز   شركة سبق قيدها برقم :   113726  قيدت فى  06-12-2017 برقم ايداع   

48168 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  12:00:00ص

1617 - شركة مؤسسة الرساله العالمية لتجارة وتوزيع الكتب   شركة سبق قيدها برقم :   113936  قيدت فى  

12-12-2017 برقم ايداع   48995 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/12/2027  12:00:00ص

1618 - كابيتال للوساطة التأمينية)ش.م.م( Capital Insurance Brokerage - CIB   شركة سبق قيدها 

برقم :   114280  قيدت فى  18-12-2017 برقم ايداع   50299 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

1619 - محمد خليل الحاج حمود وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114498  قيدت فى  2017-12-21 

برقم ايداع   51194 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

1620 - وليد عبد الرحمن قطب و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   115069  قيدت فى  01-01-2018 برقم 

ايداع   170 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00

ص

1621 - مايندز للحلول المتكاملة   شركة سبق قيدها برقم :   115354  قيدت فى  09-01-2018 برقم ايداع   

1294 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/01/2028  12:00:00ص

1622 - اصبح ابكو انترناشيونال   شركة سبق قيدها برقم :   118029  قيدت فى  23-12-1997 برقم ايداع   

16396 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  12:00:00ص
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1623 - شركه السويس للتنميه الصناعيه   شركة سبق قيدها برقم :   125652  قيدت فى  31-01-1999 برقم 

ايداع   823 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/01/2024  12:00:00

ص

1624 - بروكند وجامبل مصر   شركة سبق قيدها برقم :   265231  قيدت فى  06-01-1991 برقم ايداع   

229 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2026  12:00:00ص

1625 - شركه ميدل ايست تكنولوجي لتكنولوجيا المعلومات   شركة سبق قيدها برقم :   350223  قيدت فى  

03-12-2002 برقم ايداع   20963 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2027  12:00:00ص

1626 - شركه ايماك لتصنيع الورق ش0م0م0   شركة سبق قيدها برقم :   357552  قيدت فى  

05-01-2003 برقم ايداع   229 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/01/2028  12:00:00ص

1627 - التحاد للكيماويات نبيه وجدي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   1525  قيدت فى  1997-12-25 

برقم ايداع   891 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

1628 - الرعاية لنتاج مهمات المستشفيات   شركة سبق قيدها برقم :   4680  قيدت فى  30-01-2007 برقم 

ايداع   1000070 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2027  

12:00:00ص

1629 - جلوبال للخدمات الدارية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   9857  قيدت فى  12-02-2009 برقم 

ايداع   2932 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2024  

12:00:00ص

1630 - المتحدة لحليج وتصدير القطان   شركة سبق قيدها برقم :   11052  قيدت فى  13-09-2006 برقم 

ايداع   1000020 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2026  

12:00:00ص

1631 - المتحدة لحليج وتصدير القطان   شركة سبق قيدها برقم :   11052  قيدت فى  13-09-2006 برقم 

ايداع   1000022 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2026  

12:00:00ص

1632 - المتحدة لحليج وتصدير القطان   شركة سبق قيدها برقم :   11052  قيدت فى  24-08-2005 برقم 

ايداع   1000032 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2025  

12:00:00ص

1633 - شركه كوفي روستري لتحميص وتوزيع البن والشاي ) ش.ذ.م.م (   شركة سبق قيدها برقم :   17082  

قيدت فى  12-12-2005 برقم ايداع   17141 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/12/2025  12:00:00ص

1634 - نيو كونترست للهندسة والستيراد ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   27968  قيدت فى  

23-10-2007 برقم ايداع   21577 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/10/2027  12:00:00ص

1635 - ديتاك للخرسانة الجاهزة - ديمكس - DEMIX ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29346  قيدت فى  

27-12-2007 برقم ايداع   26540 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2027  12:00:00ص

1636 - ماجيك جروب للستثمار العقارى والسكان ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   43172  قيدت فى  

03-01-2010 برقم ايداع   75 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2025  12:00:00ص

1637 - المنار لتداول الوراق الماليه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   45134  قيدت فى  2002-12-28 

برقم ايداع   5860 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/12/2027  

12:00:00ص
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1638 - ادمز جروب لدارة المشروعات )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   53889  قيدت فى  

14-09-2011 برقم ايداع   17064 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/09/2026  12:00:00ص

1639 - ستار كونسلتنت للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

59221  قيدت فى  01-07-2012 برقم ايداع   13698 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  30/06/2027  12:00:00ص

1640 - بناة مصر للنترنت   شركة سبق قيدها برقم :   59227  قيدت فى  01-07-2012 برقم ايداع   

3726 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/06/2027  12:00:00ص

1641 - فرست باور للعمال المتكامله والكهروميكانيك   شركة سبق قيدها برقم :   60449  قيدت فى  

10-09-2012 برقم ايداع   18495 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/09/2027  12:00:00ص

1642 - ون دي ورلد اسميلس )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   60528  قيدت فى  13-09-2012 برقم 

ايداع   18815 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2027  

12:00:00ص

1643 - ايه بى اس - ام اى ايه المحدودة لحلول البرمجياتAPS- MEALLC )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها 

برقم :   60927  قيدت فى  02-10-2012 برقم ايداع   20389 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2027  12:00:00ص

1644 - بى تو بى لتنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية B2B )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61358  

قيدت فى  22-10-2012 برقم ايداع   22050 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  21/10/2027  12:00:00ص

1645 - فيستيتو Vestito )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   61944  قيدت فى  19-11-2012 برقم 

ايداع   24181 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/11/2027  

12:00:00ص

1646 - ويف ميكر WAVEMAKER   شركة سبق قيدها برقم :   62117  قيدت فى  25-11-2012 برقم 

ايداع   24763 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/11/2027  

12:00:00ص

1647 - صابر امبابى حمدان وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   62954  قيدت فى  26-12-2012 برقم 

ايداع   27597 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  

12:00:00ص

1648 - الشراع لتصنيع الخشاب   شركة سبق قيدها برقم :   63092  قيدت فى  01-01-2013 برقم ايداع   

40 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

Multi Service Group For Services And  1649 - مالتى سيرفيس جروب للخدمات والمقاولت

Contracting )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   74522  قيدت فى  12-06-2014 برقم ايداع   

14862 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2024  12:00:00ص

1650 - ارت اتاك Art attack )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   75088  قيدت فى  2014-07-08 

برقم ايداع   16450 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/07/2024  

12:00:00ص

1651 - يوتك الدولية للتجارة و المقاولت )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   79355  قيدت فى  

13-01-2015 برقم ايداع   1015 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/01/2025  12:00:00ص

1652 - جولدن ايجيبت للستيراد و التصدير و التخليص الجمركى و المقاولت العامة   شركة سبق قيدها برقم :   

92515  قيدت فى  10-04-2016 برقم ايداع   12020 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/04/2026  12:00:00ص
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1653 - دلتا فالى للستثمار العقارى و التنمية السياحية Delta Valley   شركة سبق قيدها برقم :   101778  

قيدت فى  05-02-2017 برقم ايداع   4398 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/02/2027  12:00:00ص

1654 - مصطفى احمد جليلتي و محمد عيد احمد جليلتي   شركة سبق قيدها برقم :   101982  قيدت فى  

09-02-2017 برقم ايداع   5031 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/02/2027  12:00:00ص

1655 - الولي للتشيد والبناء )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   102973  قيدت فى  05-03-2017 برقم 

ايداع   8182 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2027  

12:00:00ص

1656 - تى دبليو اس للتوريدات والمقاولت العامة  ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   105093  قيدت فى  

02-05-2017 برقم ايداع   15668 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

1657 - تليفونا كبتو لجيت ل . م اريكسون telefona ktebo laget.l.m.ericcson شركة مساهمة 

سويسرية   شركة سبق قيدها برقم :   106459  قيدت فى  03-04-1961 برقم ايداع   4758 وفى تاريخ  

26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/04/2026  12:00:00ص

1658 - تليفونا كبتو لجيت ل . م اريكسون telefona ktebo laget.l.m.ericcson شركة مساهمة 

سويسرية   شركة سبق قيدها برقم :   106459  قيدت فى  30-07-1997 برقم ايداع   1000023 وفى تاريخ  

26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

1659 - برايت بيو مديكال للصناعات الدوائية   شركة سبق قيدها برقم :   106748  قيدت فى  2017-06-15 

برقم ايداع   21706 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/06/2027  

12:00:00ص

1660 - جلوبال برنت هاوس للطباعه   شركة سبق قيدها برقم :   107530  قيدت فى  16-07-2017 برقم 

ايداع   24917 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/07/2027  

12:00:00ص

1661 - المراسم الدولية للتطوير العمرانى   شركة سبق قيدها برقم :   108027  قيدت فى  2017-07-30 

برقم ايداع   26715 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  

12:00:00ص

1662 - جرينش للفنون والبيئة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   108324  قيدت فى  03-08-2017 برقم 

ايداع   27723 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2027  

12:00:00ص

1663 - محمد وفيصل التويجرى للتجارة والتنمية   شركة سبق قيدها برقم :   109421  قيدت فى  

07-09-2017 برقم ايداع   32720 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/09/2027  12:00:00ص

1664 - اكوا شمس للطاقة ACWA Shams for Energy   شركة سبق قيدها برقم :   109508  قيدت فى  

11-09-2017 برقم ايداع   33076 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/09/2027  12:00:00ص

1665 - كرييتف آرت لدارة المطاعم والكافيهات Creative Art   شركة سبق قيدها برقم :   109769  قيدت 

فى  18-09-2017 برقم ايداع   34217 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/09/2027  12:00:00ص

1666 - دوار   شركة سبق قيدها برقم :   110379  قيدت فى  04-10-2017 برقم ايداع   36760 وفى 

تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/10/2027  12:00:00ص

1667 - نادى فرعون للغوص pharaoh diving club   شركة سبق قيدها برقم :   110712  قيدت فى  

15-10-2017 برقم ايداع   38142 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/10/2027  12:00:00ص
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1668 - نادى فرعون للغوص   شركة سبق قيدها برقم :   110713  قيدت فى  15-10-2017 برقم ايداع   

38143 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2027  12:00:00ص

1669 - جرين تك ايجيبت للستيراد والتصدير GREEN TECH EGYPT   شركة سبق قيدها برقم :   

114138  قيدت فى  14-12-2017 برقم ايداع   49713 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/12/2027  12:00:00ص

1670 - كوفي روستي لتحميص وتوزيع البن والشاي .   شركة سبق قيدها برقم :   115866  قيدت فى  

13-07-2006 برقم ايداع   10523 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/07/2026  12:00:00ص

1671 - شركه البدر للستثمارات السياحيه والعقاريه والزراعيه ) فروزينا (   شركة سبق قيدها برقم :   

116117  قيدت فى  24-01-2018 برقم ايداع   3886 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  23/01/2028  12:00:00ص

1672 - شركه ماسترز اتوموتيف كمبانى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   5824  قيدت فى  2016-01-12 

برقم ايداع   1011 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/01/2026  

12:00:00ص

1673 - شركه ماسترز اتوموتيف كمبانى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   5824  قيدت فى  2009-12-02 

برقم ايداع   24364 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2024  

12:00:00ص

1674 - شركه تكنوجروب للمشروعات الهندسيه   شركة سبق قيدها برقم :   8264  قيدت فى  2002-02-28 

برقم ايداع   1117 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2027  

12:00:00ص

1675 - المنيرة للفنادق ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   9014  قيدت فى  03-01-2008 برقم ايداع   280 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

1676 - شركه النيل الهندسيه للمشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   11281  قيدت فى  24-05-2004 برقم 

ايداع   2741 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2024  

12:00:00ص

1677 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   13104  قيدت فى  04-06-2015 برقم 

ايداع   16177 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2025  

12:00:00ص

1678 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   13104  قيدت فى  04-06-2015 برقم 

ايداع   16178 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2025  

12:00:00ص

1679 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   13104  قيدت فى  04-06-2015 برقم 

ايداع   16179 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/06/2025  

12:00:00ص

1680 - بافاريا مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   13325  قيدت فى  29-11-2007 برقم ايداع   

24649 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

1681 - بافاريا مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   18669  قيدت فى  02-01-2008 برقم ايداع   141 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00ص

1682 - دمج شركة ابو سمبل سيتى للفنادق وشركة انى انترناشيونال للستثمار السياحى ش.م م فى شركة سيتى 

فرست 2- سيتى ابو سمبل للفنادق والستثمار السياحى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20101  قيدت فى  

27-12-1992 برقم ايداع   4453 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2027  12:00:00ص

1683 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21529 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص
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1684 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21530 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1685 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21531 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1686 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21532 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1687 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21533 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1688 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21534 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1689 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21535 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1690 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21536 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1691 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21537 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1692 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21538 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1693 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21539 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1694 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21540 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1695 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21542 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1696 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21543 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1697 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21544 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1698 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21545 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2018  

12:00:00ص
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1699 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21546 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1700 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21547 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1701 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   20199  قيدت فى  15-10-2008 برقم 

ايداع   21548 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2023  

12:00:00ص

1702 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   22382  قيدت فى  02-01-2013 برقم 

ايداع   98 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00

ص

1703 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   22382  قيدت فى  02-01-2013 برقم 

ايداع   99 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00

ص

1704 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   22382  قيدت فى  02-01-2013 برقم 

ايداع   100 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00

ص

1705 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   22382  قيدت فى  02-01-2013 برقم 

ايداع   101 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00

ص

 - 1706

مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   22382  قيدت فى  29-08-2017 برقم ايداع   31814 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  12:00:00ص

 - 1707

مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   22382  قيدت فى  29-08-2017 برقم ايداع   31815 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  12:00:00ص

1708 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   22382  قيدت فى  29-08-2017 برقم 

ايداع   31816 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص

1709 - مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   22382  قيدت فى  29-08-2017 برقم ايداع   

31817 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  12:00:00ص

1710 - الحكمة للحاق العمالة المصرية بالخارج ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   28262  قيدت فى  

06-11-2007 برقم ايداع   22590 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/11/2027  12:00:00ص

1711 - بافاريا مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29456  قيدت فى  02-01-2008 برقم ايداع   142 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00ص

1712 - بافاريا مصر ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29457  قيدت فى  02-01-2008 برقم ايداع   143 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00ص

1713 - الجونة اليكتريك ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29482  قيدت فى  03-01-2008 برقم ايداع   

225 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

1714 - الجونة اليكتريك   شركة سبق قيدها برقم :   29482  قيدت فى  03-01-2008 برقم ايداع   

1000069 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00

ص
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1715 - ملكه ابو سمبل للسياحه النيلية   شركة سبق قيدها برقم :   29493  قيدت فى  16-12-1996 برقم 

ايداع   6310 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2026  

12:00:00ص

1716 - شركه الفطيم للتنميه العقاريه   شركة سبق قيدها برقم :   30300  قيدت فى  11-07-2005 برقم 

ايداع   9550 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2025  

12:00:00ص

1717 - المصرية لترفيه الطفال ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   33869  قيدت فى  29-07-2008 برقم 

ايداع   16698 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2023  

12:00:00ص

1718 - منى كمال فتحى احمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   40114  قيدت فى  15-07-2009 برقم 

ايداع   14907 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/07/2024  

12:00:00ص

1719 - ابراهيم رايق احمد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   40994  قيدت فى  06-09-2009 برقم ايداع   

18586 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2024  12:00:00ص

1720 - دهب لمواد البناء والستثمار ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   41837  قيدت فى  2009-10-25 

برقم ايداع   21470 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/10/2024  

12:00:00ص

1721 - ايكو سيف جروب ECO SAFE GROUP   شركة سبق قيدها برقم :   44662  قيدت فى  

16-03-2010 برقم ايداع   5780 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/03/2025  12:00:00ص

1722 - احمد مختار عبد العزيز منصور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   48910  قيدت فى  

03-11-2010 برقم ايداع   24006 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/11/2025  12:00:00ص

1723 - توتم TOTEM )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   54372  قيدت فى  11-10-2011 برقم ايداع   

19157 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/10/2026  12:00:00ص

1724 - نادر محمد محمد ابراهيم الوتيدى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   55308  قيدت فى  

07-12-2011 برقم ايداع   23281 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2026  12:00:00ص

1725 - باسم احمد عبد الرحيم خليفه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   57266  قيدت فى  2012-03-19 

برقم ايداع   5923 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2027  

12:00:00ص

Green Pharmceuticals &.                           1726 - شركة جرين للدوية والتجميل

Cosmetics    شركة سبق قيدها برقم :   57883  قيدت فى  17-04-2012 برقم ايداع   8283 وفى تاريخ  

27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/04/2027  12:00:00ص

1727 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   63103  قيدت فى  02-01-2013 برقم 

ايداع   102 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00

ص

1728 - شركة مودرن ديستريبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   63103  قيدت فى  02-10-2013 برقم ايداع   

21146 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/10/2023  12:00:00ص

1729 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   63104  قيدت فى  02-01-2013 برقم 

ايداع   103 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00

ص

1730 - اسبينوزا لدارة و تشغيل المطاعم و الكافيتريات Spinoza   شركة سبق قيدها برقم :   69608  قيدت 

فى  04-11-2015 برقم ايداع   1000074 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/11/2025  12:00:00ص
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1731 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   76123  قيدت فى  02-09-2014 برقم 

ايداع   20760 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2024  

12:00:00ص

1732 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   76123  قيدت فى  02-09-2014 برقم 

ايداع   20761 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2024  

12:00:00ص

1733 - ريتايل جروب ايجيبت ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   76123  قيدت فى  02-09-2014 برقم 

ايداع   20762 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/09/2024  

12:00:00ص

1734 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   83735  قيدت فى  07-06-2015 برقم 

ايداع   16318 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2025  

12:00:00ص

1735 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   83735  قيدت فى  07-06-2015 برقم 

ايداع   16319 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2025  

12:00:00ص

1736 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   83735  قيدت فى  07-06-2015 برقم 

ايداع   16320 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2025  

12:00:00ص

1737 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   83735  قيدت فى  07-06-2015 برقم 

ايداع   16321 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2025  

12:00:00ص

1738 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   83735  قيدت فى  07-06-2015 برقم 

ايداع   16322 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2025  

12:00:00ص

1739 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   83735  قيدت فى  07-06-2015 برقم 

ايداع   16323 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/06/2025  

12:00:00ص

1740 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   85098  قيدت فى  03-08-2015 برقم 

ايداع   21493 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/08/2025  

12:00:00ص

1741 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   85098  قيدت فى  13-08-2015 برقم 

ايداع   22504 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2025  

12:00:00ص

1742 - شركة مودرن ديستر يبيوشن   شركة سبق قيدها برقم :   85098  قيدت فى  13-08-2015 برقم 

ايداع   22505 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/08/2025  

12:00:00ص

1743 - ام جى بروداكتس MJ PRODUCTS )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   94706  قيدت فى  

22-06-2016 برقم ايداع   19846 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/06/2026  12:00:00ص

1744 - ميد مارك للوساطة التأمينية   شركة سبق قيدها برقم :   96698  قيدت فى  30-08-2016 برقم ايداع   

27187 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2026  12:00:00ص

1745 - شركة التحاد لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   102969  قيدت فى  

05-03-2017 برقم ايداع   8178 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/03/2027  12:00:00ص
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1746 - مصر الخضراء مليون فدان   شركة سبق قيدها برقم :   106795  قيدت فى  18-06-2017 برقم 

ايداع   21850 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2027  

12:00:00ص

1747 - شركة مستشفى الفريدة للنساء والتوليد والخصوبة   شركة سبق قيدها برقم :   107285  قيدت فى  

09-07-2017 برقم ايداع   23825 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2027  12:00:00ص

1748 - المغرة فالى للستصلح الزراعى - طبقا للقانون 2 7   لسنة 2017   شركة سبق قيدها برقم :   

107716  قيدت فى  20-07-2017 برقم ايداع   25699 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  19/07/2027  12:00:00ص

1749 - فنون لنظم المعلومات   شركة سبق قيدها برقم :   108722  قيدت فى  15-08-2017 برقم ايداع   

29379 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/08/2027  12:00:00ص

1750 - جولدن تيك Golden Take   شركة سبق قيدها برقم :   109212  قيدت فى  29-08-2017 برقم 

ايداع   31724 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2027  

12:00:00ص

1751 - شركه النيل الهندسيه للمشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   109318  قيدت فى  2006-08-29 

برقم ايداع   1000049 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2026  

12:00:00ص

1752 - شركه النيل الهندسيه للمشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   109318  قيدت فى  2007-06-06 

برقم ايداع   1000071 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  

12:00:00ص

1753 - ديزاين تو بيلد   شركة سبق قيدها برقم :   110300  قيدت فى  03-10-2017 برقم ايداع   36436 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2027  12:00:00ص

1754 - البحر للمطاعم والكوفى شوب   شركة سبق قيدها برقم :   112333  قيدت فى  07-11-2017 برقم 

ايداع   42883 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  

12:00:00ص

1755 - طأطأ لدارة المطاعم و الكافيهات   شركة سبق قيدها برقم :   112640  قيدت فى  2017-11-13 

برقم ايداع   43922 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/11/2027  

12:00:00ص

1756 - الفانوس للتجارة El Fanous For Trading   شركة سبق قيدها برقم :   113650  قيدت فى  

05-12-2017 برقم ايداع   47840 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2027  12:00:00ص

Ability For Development And Technological 1757 - قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم

Solutions For Education   شركة سبق قيدها برقم :   114499  قيدت فى  21-12-2017 برقم ايداع   

51195 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  12:00:00ص

1758 - مكة للتوكيلت الملحية   شركة سبق قيدها برقم :   115057  قيدت فى  01-01-2018 برقم ايداع   

125 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

1759 - السباق لدارة المشروعات ) ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   115085  قيدت فى  

01-01-2018 برقم ايداع   207 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2027  12:00:00ص

1760 - سيريوس لحلول تكنولوجيا المعلومات ) سيتس ( Sirius IT Solutions SITS   شركة سبق قيدها 

برقم :   115200  قيدت فى  03-01-2018 برقم ايداع   648 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00ص

1761 - شيلليدر للتوكيلت التجارية SHELLEADER   شركة سبق قيدها برقم :   115211  قيدت فى  

03-01-2018 برقم ايداع   692 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2028  12:00:00ص
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1762 - فريش يارد Fresh Yard   شركة سبق قيدها برقم :   115252  قيدت فى  04-01-2018 برقم 

ايداع   890 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/01/2028  12:00:00

ص

E&L Consultancy & 1763 - أى & أل لخدمات و استشارات نظم التصالت و تكنولوجيا المعلومات

Services    شركة سبق قيدها برقم :   115491  قيدت فى  11-01-2018 برقم ايداع   1698 وفى تاريخ  

27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص

1764 - ايتاكو للهندسه والتجاره   شركة سبق قيدها برقم :   117501  قيدت فى  30-01-2001 برقم ايداع   

1000032 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2026  12:00:00

ص

1765 - شركه ثمار للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   136884  قيدت فى  03-09-2000 برقم 

ايداع   10410 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/09/2025  

12:00:00ص

1766 - شركه ثمار للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   136884  قيدت فى  24-11-2011 برقم 

ايداع   22394 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2026  

12:00:00ص

1767 - شركه بافاريا مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   155054  قيدت فى  14-01-2003 برقم 

ايداع   747 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00

ص

1768 - بافاريا مصر ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   155054  قيدت فى  16-09-1995 برقم ايداع   

13556 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2025  12:00:00ص

1769 - فاليو بلست لصناعات البلستيك   شركة سبق قيدها برقم :   2642  قيدت فى  13-02-2000 برقم 

ايداع   132 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/02/2025  12:00:00

ص

1770 - شركه الصديق لتصنيع الحلوي والشيكولته )سكارليت( حسان صديق عبد الجبار واسعد ظهير صديق   

شركة سبق قيدها برقم :   4187  قيدت فى  02-02-2003 برقم ايداع   135 وفى تاريخ  28-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/02/2023  12:00:00ص

1771 - شركه مصر جروب للستثمار ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6647  قيدت فى  1996-06-16 

برقم ايداع   587 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/06/2026  

12:00:00ص

1772 - شركه العل للتجاره العامه والمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   7106  قيدت فى  2001-06-18 

برقم ايداع   3071 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/06/2026  

12:00:00ص

1773 - شركه تهامه ميمز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   9487  قيدت فى  27-01-2003 برقم ايداع   

449 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2028  12:00:00ص

1774 - ميمز مصر   شركة سبق قيدها برقم :   9487  قيدت فى  27-01-2003 برقم ايداع   449 وفى 

تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/01/2028  12:00:00ص

1775 - الشركه المعدنيه للمفروشات   شركة سبق قيدها برقم :   10646  قيدت فى  14-01-2004 برقم ايداع   

240 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2024  12:00:00ص

1776 - شركه مدينه المفروشات ايمدج   شركة سبق قيدها برقم :   10646  قيدت فى  21-01-2016 برقم 

ايداع   2207 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/01/2026  

12:00:00ص

1777 - شركة مدينة المفروشات ايمدج   شركة سبق قيدها برقم :   10646  قيدت فى  07-11-2007 برقم 

ايداع   22775 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  

12:00:00ص
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1778 - المتحدة لحليج وتصدير القطان   شركة سبق قيدها برقم :   11052  قيدت فى  24-08-2005 برقم 

ايداع   1000033 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/08/2025  

12:00:00ص

1779 - شركه مدينه المفروشات ايمدج   شركة سبق قيدها برقم :   11714  قيدت فى  17-08-2004 برقم 

ايداع   5897 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2024  

12:00:00ص

1780 - شركه القاهره لداره المباني والصيانه )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   16907  قيدت فى  

24-11-2005 برقم ايداع   16294 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/11/2025  12:00:00ص

1781 - مونديال للستثمار والتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   17339  قيدت فى  2006-01-02 

برقم ايداع   77 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2026  

12:00:00ص

1782 - المتحده لحليج وتصدير القطان ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   20468  قيدت فى  2006-09-13 

برقم ايداع   14332 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2026  

12:00:00ص

1783 - شركة مدينة المفروشات ايمدج   شركة سبق قيدها برقم :   21432  قيدت فى  29-11-2006 برقم 

ايداع   18439 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2026  

12:00:00ص

1784 - مصر المحروسه للسياحه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29091  قيدت فى  12-12-2007 برقم 

ايداع   25688 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  

12:00:00ص

1785 - الشامية مصر للتنمية العقارية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29919  قيدت فى  2008-01-24 

برقم ايداع   1618 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2028  

12:00:00ص

1786 - شركه بفاريا مصر   شركة سبق قيدها برقم :   39116  قيدت فى  30-08-1992 برقم ايداع   2138 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  12:00:00ص

1787 - بايوتك للتسويق والتوزيع Biotech for Marketing & Distibution ش ذ م م   شركة سبق قيدها 

برقم :   42641  قيدت فى  05-06-2011 برقم ايداع   9683 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/06/2026  12:00:00ص

1788 - بايوتك للتسويق والتوزيع Biotech for Marketing & Distibution ش ذ م م   شركة سبق قيدها 

برقم :   42641  قيدت فى  08-12-2009 برقم ايداع   24765 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  07/12/2024  12:00:00ص

1789 - بفاريا مصر   شركة سبق قيدها برقم :   43865  قيدت فى  07-10-1990 برقم ايداع   3521 وفى 

تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2015  12:00:00ص

1790 - شركه بفاريا مصر ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   43865  قيدت فى  07-10-1990 برقم ايداع   

3521 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/10/2015  12:00:00ص

1791 - مصر المحروسه للسياحه ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   46451  قيدت فى  17-06-2010 برقم 

ايداع   13735 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/06/2025  

12:00:00ص

1792 - شركة مدينة المفروشات ايمدج   شركة سبق قيدها برقم :   48887  قيدت فى  02-11-2010 برقم 

ايداع   23931 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/11/2025  

12:00:00ص

1793 - هوى الشرق الوسط وافريقيا للهندسه HOI . MEA   شركة سبق قيدها برقم :   51052  قيدت فى  

28-04-2016 برقم ايداع   13934 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/04/2026  12:00:00ص
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1794 - التوحيد لعلف الدواجن , الهام حميده خفاجى   شركة سبق قيدها برقم :   51444  قيدت فى  

06-05-1997 برقم ايداع   1058 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/05/2027  12:00:00ص

1795 - هوى الشرق الوسط وافريقيا للهندسه HOI . MEA ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   53705  

قيدت فى  04-09-2011 برقم ايداع   16186 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/09/2026  12:00:00ص

1796 - هوى الشرق الوسط وافريقيا للهندسه HOI . MEA ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   53705  

قيدت فى  04-09-2011 برقم ايداع   16187 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  03/09/2026  12:00:00ص

1797 - بفاريا مصر   شركة سبق قيدها برقم :   55295  قيدت فى  03-10-1990 برقم ايداع   3611 وفى 

تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2015  12:00:00ص

1798 - بفاريا مصر ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   55295  قيدت فى  03-10-1990 برقم ايداع   

3611 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/10/2015  12:00:00ص

1799 - ميداوت Medout   شركة سبق قيدها برقم :   58660  قيدت فى  29-05-2012 برقم ايداع   

11275 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/05/2027  12:00:00ص

1800 - عبده مصطفى للسجاد اليدوي   شركة سبق قيدها برقم :   59017  قيدت فى  21-12-2017 برقم 

ايداع   51257 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2027  

12:00:00ص

National Academy For Science And  1801 - شركة الكاديمية الوطنية للعلوم و المهارات - ناس

Skills )NASS(   شركة سبق قيدها برقم :   60478  قيدت فى  11-09-2012 برقم ايداع   18609 وفى 

تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/09/2027  12:00:00ص

1802 - زهران للثاث والديكور   شركة سبق قيدها برقم :   61160  قيدت فى  14-10-2012 برقم ايداع   

21268 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/10/2027  12:00:00ص

INTERNATIONAL Petroleum & 1803 - الدولية للخدمات البترولية و الجيولوجيا و الجيوفيزيقيا

GEOSCIENCE SERVICES I.G.S    شركة سبق قيدها برقم :   61643  قيدت فى  2012-11-05 

برقم ايداع   23007 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/11/2027  

12:00:00ص

1804 - جلوبال برنت هاوس للطباعة )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62490  قيدت فى  

09-12-2012 برقم ايداع   26009 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/12/2027  12:00:00ص

1805 - فرع شركة داي ميونغ جي اي سى المحدودة ) فرع شركة خاضعة لقوانين دولة كوريا (   شركة سبق 

قيدها برقم :   62531  قيدت فى  11-12-2012 برقم ايداع   26155 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

1806 - لى جيمو جروب للدعاية والتجارة والتشييد والفنادق LES JUMEAUX GROUPE   شركة سبق 

قيدها برقم :   62556  قيدت فى  12-12-2012 برقم ايداع   26277 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

1807 - تراست لخدمات السيارات Trust Services Cars ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   62728  

قيدت فى  18-12-2012 برقم ايداع   26870 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  17/12/2027  12:00:00ص

1808 - العربيه لقامة وادارة المنشأت الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   62760  قيدت فى  2012-12-19 

برقم ايداع   26979 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  

12:00:00ص

1809 - جمالي الطبي لجراحة التجميل والليزر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   63115  قيدت فى  

02-01-2013 برقم ايداع   142 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/01/2028  12:00:00ص
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1810 - جمالى لجراحة التجميل و الليزر )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   63115  قيدت فى  

22-08-2017 برقم ايداع   30383 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/08/2027  12:00:00ص

1811 - اكرامي صبحي محمد وشريكة   شركة سبق قيدها برقم :   63483  قيدت فى  20-01-2013 برقم 

ايداع   1419 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/01/2028  

12:00:00ص

1812 - المتحدة للتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11165 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1813 - المتحدة للتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11166 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1814 - المتحدة للتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11167 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1815 - المتحدة للتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11169 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1816 - المتحدة للتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11170 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1817 - المتحدة للتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11171 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1818 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11172 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1819 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11173 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1820 - المتحدة للتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11174 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1821 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   

1000019 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00

ص

1822 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   

1000020 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00

ص

1823 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   

1000021 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00

ص

1824 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   64984  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   

1000022 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00

ص

1825 - المتحدة للتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   66335  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11175 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1826 - المتحدة للتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   66335  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11178 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1827 - المتحدة للتجزئة   شركة سبق قيدها برقم :   66335  قيدت فى  19-05-2013 برقم ايداع   11180 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/05/2023  12:00:00ص

1828 - المتحده للتجزئه   شركة سبق قيدها برقم :   66335  قيدت فى  13-05-2014 برقم ايداع   11307 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/05/2024  12:00:00ص
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1829 - شركة الجبالى للحاصلت البستانية   شركة سبق قيدها برقم :   71153  قيدت فى  2014-01-22 

برقم ايداع   1513 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2024  

12:00:00ص

1830 - الجبالى للتنمية واستزراع الراضى   شركة سبق قيدها برقم :   71167  قيدت فى  2014-01-22 

برقم ايداع   1540 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/01/2024  

12:00:00ص

1831 - المتحدة لحليج وتصدير القطان   شركة سبق قيدها برقم :   74511  قيدت فى  12-06-2014 برقم 

ايداع   14804 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/06/2024  

12:00:00ص

1832 - البشر سوفت   شركة سبق قيدها برقم :   77304  قيدت فى  11-04-2017 برقم ايداع   13418 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2027  12:00:00ص

1833 - سكند هوم للستثمار السياحى Second Home Hospitality  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   

83043  قيدت فى  21-05-2015 برقم ايداع   14652 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  20/05/2025  12:00:00ص

1834 - بفاريا مصر   شركة سبق قيدها برقم :   91626  قيدت فى  13-10-1990 برقم ايداع   5180 وفى 

تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/10/2025  12:00:00ص

1835 - سباركس للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   92400  قيدت فى  06-04-2016 برقم ايداع   

11682 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2026  12:00:00ص

1836 - ميو ميو   شركة سبق قيدها برقم :   95108  قيدت فى  12-07-2016 برقم ايداع   21365 وفى 

تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/07/2026  12:00:00ص

1837 - خالد احمد عبد الموجود جاد ا وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   95367  قيدت فى  

21-07-2016 برقم ايداع   22422 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/07/2026  12:00:00ص

1838 - دليبردي لب DELIBIRDY LAB )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   101097  قيدت فى  

16-01-2017 برقم ايداع   1979 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/01/2027  12:00:00ص

1839 - شركة أمد لصناعة وتجارة المستلزمات الطبية Ammad   شركة سبق قيدها برقم :   101455  قيدت 

فى  26-01-2017 برقم ايداع   3254 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/01/2027  12:00:00ص

1840 - الماسة الزرقاء للصناعة والتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   102507  قيدت فى  2017-02-23 

برقم ايداع   7020 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/02/2027  

12:00:00ص

1841 - المجموعة الدولية للتصنيعInternational Manufacturing Group Img )ش.ذ.م.م(   شركة 

سبق قيدها برقم :   105168  قيدت فى  03-05-2017 برقم ايداع   15906 وفى تاريخ  28-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/05/2027  12:00:00ص

1842 - الدولية للختبارات والمطابقة والفحص   شركة سبق قيدها برقم :   105594  قيدت فى  

15-05-2017 برقم ايداع   17420 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/05/2027  12:00:00ص

1843 - احمد كمال رضوان السيد و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   107905  قيدت فى  2017-07-26 

برقم ايداع   26386 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  

12:00:00ص

1844 - ماس للصناعات الخشبيه و المعدنيه   شركة سبق قيدها برقم :   108759  قيدت فى  2017-08-16 

برقم ايداع   29499 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2027  

12:00:00ص
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ARCHEAN FOR GEOLOGICAL AND  1845 - اركيان للخدمات الجيولوجية و التعدينية

MINING SERVICES   شركة سبق قيدها برقم :   110692  قيدت فى  15-10-2017 برقم ايداع   

38070 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/10/2027  12:00:00ص

1846 - يو اس سيرتيفايد   شركة سبق قيدها برقم :   111136  قيدت فى  23-10-2017 برقم ايداع   

39705 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/10/2027  12:00:00ص

1847 - اي ام ايه تكنولوجيز EMA TECHNOLOGIES   شركة سبق قيدها برقم :   111398  قيدت فى  

25-10-2017 برقم ايداع   40329 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2027  12:00:00ص

1848 - ابيات كابيتال جروب   شركة سبق قيدها برقم :   111569  قيدت فى  26-10-2017 برقم ايداع   

40677 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/10/2027  12:00:00ص

VINE LEAF FOR ENGINEERING SOLUTIONS  1849 - فاين ليف للخدمات والحلول الهندسية

AND SERVICES   شركة سبق قيدها برقم :   111826  قيدت فى  30-10-2017 برقم ايداع   41281 

وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2027  12:00:00ص

1850 - سباسيفا للتصنيع و التصدير SPACIVA   شركة سبق قيدها برقم :   112759  قيدت فى  

14-11-2017 برقم ايداع   44338 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/11/2027  12:00:00ص

1851 - هشام بركات وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   113395  قيدت فى  28-11-2017 برقم ايداع   

46927 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

1852 - دي ام فارما D.M.PHARMA   شركة سبق قيدها برقم :   113421  قيدت فى  2017-11-29 

برقم ايداع   47083 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  

12:00:00ص

1853 - اسامة وهبة شحاته و شريكه   شركة سبق قيدها برقم :   113540  قيدت فى  03-12-2017 برقم 

ايداع   47415 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  

12:00:00ص

1854 - الشركة الدولية للحلول الهندسية وانظمة التحكم U.SAFE SYSTEMS   شركة سبق قيدها برقم :   

113811  قيدت فى  10-12-2017 برقم ايداع   48517 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص

1855 - حسين مصطفى محمد و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   114053  قيدت فى  13-12-2017 برقم 

ايداع   49432 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  

12:00:00ص

Equity For Invsetment                                          1856 - اكوتى للستثمار والتطوير العقارى

And RealEstateDevelopment   شركة سبق قيدها برقم :   114185  قيدت فى  17-12-2017 برقم 

ايداع   49789 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  

12:00:00ص

1857 - العالية للعطور و مستحضرات التجميل   شركة سبق قيدها برقم :   114985  قيدت فى  

31-12-2017 برقم ايداع   53915 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/12/2027  12:00:00ص

1858 - ادفيجن كايرو Advision Cairo   شركة سبق قيدها برقم :   115093  قيدت فى  2018-01-01 

برقم ايداع   222 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  

12:00:00ص

1859 - شركه اميجو للتنميه العمرانيه والسياحيه )اميجو ريزورت(   شركة سبق قيدها برقم :   117091  

قيدت فى  12-11-1997 برقم ايداع   14196 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/11/2027  12:00:00ص

Page 1608 of 1616 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

1860 - شركه النقل والسياحه الداخليه }انتراتورز { ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   143177  قيدت فى  

24-03-1997 برقم ايداع   2404 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/03/2027  12:00:00ص

1861 - النقل والسياحة الداخلية انتراتور   شركة سبق قيدها برقم :   209388  قيدت فى  16-01-2007 برقم 

ايداع   629 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2027  12:00:00

ص

1862 - شركه النقل والسياحه الداخليه } انتراتورز{ ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   209388  قيدت فى  

24-03-1997 برقم ايداع   5753 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/03/2027  12:00:00ص

1863 - شركه النقل والسياحه الداخليه )انترافور (   شركة سبق قيدها برقم :   209388  قيدت فى  

22-04-1981 برقم ايداع   6718 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2026  12:00:00ص

1864 - شركه النقل والسياحه الداخليه )انتراتور(   شركة سبق قيدها برقم :   209388  قيدت فى  

22-04-1981 برقم ايداع   6719 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2026  12:00:00ص

1865 - شركه النقل والسياحه الداخليه )انتراتور(   شركة سبق قيدها برقم :   209388  قيدت فى  

22-04-1981 برقم ايداع   6720 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/04/2026  12:00:00ص

1866 - نيوليت مصر للتصنيع   شركة سبق قيدها برقم :   311207  قيدت فى  24-01-1998 برقم ايداع   

1359 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2028  12:00:00ص

1867 - ممفيس للصناعه الملبس ) سيد عبدالسلم السيد الصياد   شركة سبق قيدها برقم :   325333  قيدت 

فى  25-08-1999 برقم ايداع   15666 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/08/2024  12:00:00ص

1868 - ريتش ميكس لصناعه المستلزمات السياحيه والغذائيه ايجيكات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

358616  قيدت فى  07-03-2004 برقم ايداع   3631 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/03/2024  12:00:00ص

1869 - الدوليه للستثمار التجاري الصناعي الصياد تريدنج مصر   شركة سبق قيدها برقم :   985  قيدت فى  

03-12-2001 برقم ايداع   6561 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2026  12:00:00ص

1870 - شركه الصياد تريدنج مصر ش0م0م0   شركة سبق قيدها برقم :   985  قيدت فى  2006-08-09 

برقم ايداع   12093 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/08/2026  

12:00:00ص

1871 - الشركه الدوليه للستثمار التجاري و الصناعي )الصياد تريدنج مصر (   شركة سبق قيدها برقم :   

985  قيدت فى  10-06-2012 برقم ايداع   12210 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  09/06/2027  12:00:00ص

1872 - الشركه الدوليه للستثمار التجاري و الصناعي )الصياد تريدنج مصر ( ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم 

:   985  قيدت فى  02-09-2014 برقم ايداع   20725 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  01/09/2024  12:00:00ص

1873 - الشركه الدوليه للستثمار التجاري و الصناعي )الصياد تريدنج مصر ( ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم 

:   985  قيدت فى  15-09-2014 برقم ايداع   21862 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  14/09/2024  12:00:00ص

1874 - الشركة المصرية للمنتجات الورقية صلح شعيب وشركاه - جنرال باك   شركة سبق قيدها برقم :   

1638  قيدت فى  11-01-1998 برقم ايداع   21 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  10/01/2028  12:00:00ص
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1875 - الشركه المصريه للمنتجات الورقيه صلح حسين جاد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1638  قيدت 

فى  11-01-1998 برقم ايداع   21 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/01/2028  12:00:00ص

1876 - مجموعه التنميه مصر للتصنيع والنظمه اللكرونيه حمدي عبدالعزيز احمد حامد وشريكه   شركة سبق 

قيدها برقم :   1806  قيدت فى  29-07-1998 برقم ايداع   388 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2023  12:00:00ص

1877 - الشركه المصريه البلجيكه للستثمار والتنيمه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   5578  قيدت فى  

03-10-1994 برقم ايداع   625 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/10/2024  12:00:00ص

1878 - رويال للستثمار والتنمية السياحية قرية رويال ازيور ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5578  قيدت 

فى  03-10-1994 برقم ايداع   625 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/10/2024  12:00:00ص

1879 - الدوليه للستثمار التجاري والصناعي   شركة سبق قيدها برقم :   6257  قيدت فى  2000-12-03 

برقم ايداع   6660 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2025  

12:00:00ص

1880 - الدوليه للستثمار التجاري الصناعي الصياد تريدنج مصر   شركة سبق قيدها برقم :   6258  قيدت فى  

03-12-2000 برقم ايداع   6661 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/12/2025  12:00:00ص

1881 - شركه دلمار للتنميه العقاريه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   17145  قيدت فى  2013-11-06 

برقم ايداع   23527 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/11/2023  

12:00:00ص

1882 - المتحده الدوليه للتسويق ش0ذ0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   18727  قيدت فى  2006-05-09 

برقم ايداع   6168 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/05/2026  

12:00:00ص

1883 - شركة الزيتونة Dioliva ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   27467  قيدت فى  2007-09-26 

برقم ايداع   19992 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/09/2027  

12:00:00ص

1884 - المصرية للصحافة والنشر والعلن ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29072  قيدت فى  

11-12-2007 برقم ايداع   25626 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/12/2027  12:00:00ص

1885 - الجيار للتجارة والتوزيع ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29099  قيدت فى  12-12-2007 برقم 

ايداع   25705 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  

12:00:00ص

1886 - سيكم لستصلح واستزراع الراضى ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   29270  قيدت فى  

24-12-2007 برقم ايداع   26251 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2027  12:00:00ص

1887 - اشرف عبد العاطى توفيق اسماعيل وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   29271  قيدت فى  

24-12-2007 برقم ايداع   26252 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

23/12/2027  12:00:00ص

1888 - ارشواى جلوبال اسوشيتس ايجيبت ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   29414  قيدت فى  

31-12-2007 برقم ايداع   26800 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/12/2027  12:00:00ص

FLSmidth Operation Maintenance    A  S & - 1889   شركة سبق قيدها برقم :   29992  قيدت 

فى  28-01-2008 برقم ايداع   1849 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2028  12:00:00ص
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1890 - ماكرو كاش اند كارى مصر ) ش ذ م م (   شركة سبق قيدها برقم :   32343  قيدت فى  

19-05-2008 برقم ايداع   10388 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/05/2023  12:00:00ص

1891 - شركه بعيله اسبورت لصناعة المستلزمات الرياضيه محمد محمود عوض علي بعيله و شركاه   شركة 

سبق قيدها برقم :   40553  قيدت فى  18-11-2002 برقم ايداع   4608 وفى تاريخ  29-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2027  12:00:00ص

1892 - ايترنا للتنمية الصناعية ش ذ م م   شركة سبق قيدها برقم :   44230  قيدت فى  24-02-2010 برقم 

ايداع   4134 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/02/2025  

12:00:00ص

1893 - شركه اوراسكوم للسكان   شركة سبق قيدها برقم :   55011  قيدت فى  17-11-2011 برقم ايداع   

21781 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/11/2026  12:00:00ص

1894 - الشركه الدوليه للستثمار التجاري و الصناعي )الصياد تريدنج مصر ( ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم 

:   55739  قيدت فى  29-12-2011 برقم ايداع   25241 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  28/12/2026  12:00:00ص

   Radisson Hotels AP - S Danmark               1895 - راديسون هوتيلز ايه بى _ اس الدنمارك

شركة سبق قيدها برقم :   57370  قيدت فى  22-03-2012 برقم ايداع   6665 وفى تاريخ  2022-12-29  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/03/2027  12:00:00ص

1896 - شركة عالم الغذاء للتوكيلت التجارية والتعبئة والتغليف   شركة سبق قيدها برقم :   58157  قيدت فى  

02-05-2012 برقم ايداع   9269 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

1897 - محمود السيد على محمود الشرقاوى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   61546  قيدت فى  

01-11-2012 برقم ايداع   22654 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2027  12:00:00ص

1898 - إنترمنت للخدمات الهندسية )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   62660  قيدت فى  2012-12-16 

برقم ايداع   26625 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  

12:00:00ص

1899 - ابراهيم على عيد ندا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   63131  قيدت فى  02-01-2013 برقم 

ايداع   181 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/01/2028  12:00:00

ص

1900 - ابراهيم على عيد ندا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   63131  قيدت فى  03-11-2015 برقم 

ايداع   31235 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2025  

12:00:00ص

1901 - شركة الندى للدهانات   شركة سبق قيدها برقم :   63131  قيدت فى  03-11-2015 برقم ايداع   

31235 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2025  12:00:00ص

1902 - محمد خليل اثامه حاكمى وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   63167  قيدت فى  06-01-2013 برقم 

ايداع   314 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2028  12:00:00

ص

1903 - جينوين ميديا ) G M ( GENUINE MEDIA  )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   64456  

قيدت فى  27-02-2013 برقم ايداع   4358 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  26/02/2023  12:00:00ص

1904 - العالم العربى لخدمات النترنت  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   71377  قيدت فى  

02-02-2014 برقم ايداع   2533 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/02/2024  12:00:00ص

1905 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22838 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص
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1906 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22839 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1907 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22840 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1908 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22841 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1909 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22842 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1910 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22843 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1911 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22844 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1912 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22845 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1913 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22846 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1914 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22847 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1915 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22848 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1916 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22849 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1917 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22850 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1918 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22851 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1919 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22852 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1920 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22853 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1921 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22854 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1922 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22855 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1923 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22865 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1924 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76702  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22856 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1925 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76702  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22857 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1926 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76702  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22858 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1927 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76702  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22859 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص
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1928 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76702  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22861 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1929 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76702  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22862 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1930 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76702  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22863 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1931 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76702  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22864 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1932 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76703  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22866 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1933 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76704  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22867 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1934 - بنك الكويت الوطني - مصر   شركة سبق قيدها برقم :   76705  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

22868 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1935 - الهدى للتنميه الزراعيه )ايمن زايد و شريكته( )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   84607  قيدت 

فى  09-07-2015 برقم ايداع   19693 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/07/2025  12:00:00ص

1936 - شركة فورتك انترناشيونال   شركة سبق قيدها برقم :   88153  قيدت فى  24-11-2015 برقم ايداع   

33618 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/11/2025  12:00:00ص

1937 - بي اى ام اس للخدمات التعليمية B.I.M.S  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   89246  قيدت فى  

30-12-2015 برقم ايداع   37756 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/12/2025  12:00:00ص

1938 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   91097  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   23737 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

1939 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   91097  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   23738 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

1940 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   91097  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   23739 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

1941 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   91097  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   23740 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

1942 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   91097  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   23741 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

1943 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   91097  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   23742 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

1944 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   91097  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   23743 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص
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1945 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   91097  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   23744 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

1946 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   91097  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   23745 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

1947 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   91097  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   23748 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

1948 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   91097  قيدت فى  09-07-2017 برقم 

ايداع   23750 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

1949 - شركة نيو ايجيبت للستيراد والتصدير New Egypt For Import And Export   شركة سبق 

قيدها برقم :   94107  قيدت فى  31-05-2016 برقم ايداع   17547 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  30/05/2026  12:00:00ص

1950 - ) بينجو اوتوماتيك لدارة المشروعات

(  Bingo automatic   شركة سبق قيدها برقم :   104084  قيدت فى  30-03-2017 برقم ايداع   

11969 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/03/2027  12:00:00ص

1951 - لفاييت ايجيبت للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   107040  قيدت فى  28-06-2017 برقم ايداع   

22773 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/06/2027  12:00:00ص

1952 - شركة نورماندى جروب المحدوده   شركة سبق قيدها برقم :   107273  قيدت فى  2017-07-09 

برقم ايداع   23751 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  

12:00:00ص

1953 - محمد يحى زكريا و شريكه - شركة تضامن   شركة سبق قيدها برقم :   107483  قيدت فى  

13-07-2017 برقم ايداع   24668 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

12/07/2027  12:00:00ص

1954 - القمة للتجارة والمشروعات   شركة سبق قيدها برقم :   107610  قيدت فى  18-07-2017 برقم 

ايداع   25261 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/07/2027  

12:00:00ص

1955 - اوليو مصر للوليو كيماويات ش.م.م Oleo Misr for Oleochemicals   شركة سبق قيدها برقم :   

109532  قيدت فى  12-09-2017 برقم ايداع   33110 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/09/2027  12:00:00ص

1956 - تعديل مظلة القانون من قانون 159 لسنة 1981 الى قانون 72 لسنة 2017   شركة سبق قيدها برقم :   

110020  قيدت فى  26-09-2017 برقم ايداع   35344 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  25/09/2027  12:00:00ص

1957 - أركمن للحلول التكنولوجيه   شركة سبق قيدها برقم :   110841  قيدت فى  18-10-2017 برقم ايداع   

38767 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/10/2027  12:00:00ص

Maadi British )Egybtian Culture  1958 - المعادى المصرية البريطانية للثقافة والخدمات التعليمية

And Educational Services Company )MBECESC S-A-E   شركة سبق قيدها برقم :   

110885  قيدت فى  19-10-2017 برقم ايداع   38986 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  18/10/2027  12:00:00ص

1959 - اجريتيم للتنمية والستثمار الزراعى AGRITEAM   شركة سبق قيدها برقم :   111350  قيدت فى  

25-10-2017 برقم ايداع   40281 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2027  12:00:00ص
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1960 - صوت الحب إنترتينمنت للصوتيات و المرئيات   شركة سبق قيدها برقم :   111449  قيدت فى  

25-10-2017 برقم ايداع   40380 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/10/2027  12:00:00ص

1961 - المصرية العالمية للخدمات الطبية و البيئية   شركة سبق قيدها برقم :   112383  قيدت فى  

07-11-2017 برقم ايداع   42991 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2027  12:00:00ص

1962 - بيج بويز انترناشيونال BIG BOYS INTERNATIONAL   شركة سبق قيدها برقم :   112695  

قيدت فى  14-11-2017 برقم ايداع   44182 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  13/11/2027  12:00:00ص

1963 - بيج بويز انترناشيونال BIG BOYS INTERNATIONAL   شركة سبق قيدها برقم :   112695  

قيدت فى  28-12-2017 برقم ايداع   53517 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/12/2027  12:00:00ص

1964 - برلين لتجارة المستلزمات الطبية منوف Berlin.T.M. Menouf   شركة سبق قيدها برقم :   

112723  قيدت فى  14-11-2017 برقم ايداع   44302 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  13/11/2027  12:00:00ص

1965 - ميكانيكس للتصالت والعلن Mechanix For Communication And Advertising  ش.

ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   113094  قيدت فى  22-11-2017 برقم ايداع   45646 وفى تاريخ  

29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2027  12:00:00ص

1966 - أرباسى Urbacy   شركة سبق قيدها برقم :   113922  قيدت فى  12-12-2017 برقم ايداع   

48980 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

1967 - شركة عمان للتجاره و التصدير AMMAN TRADING & EXPORT.CO   شركة سبق قيدها 

برقم :   114032  قيدت فى  13-12-2017 برقم ايداع   49359 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص

1968 - هارودز للمقاولت والتعمير والخدمات البترولية   شركة سبق قيدها برقم :   114167  قيدت فى  

14-12-2017 برقم ايداع   49742 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/12/2027  12:00:00ص

1969 - امكان مصر للتنمية   شركة سبق قيدها برقم :   114410  قيدت فى  20-12-2017 برقم ايداع   

57095 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/12/2027  12:00:00ص

1970 - ايجي بلست لتصنيع الدوات الصحية   شركة سبق قيدها برقم :   114714  قيدت فى  

25-12-2017 برقم ايداع   52906 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

24/12/2027  12:00:00ص

1971 - دى ار للمقاولت والتوريدات   شركة سبق قيدها برقم :   114844  قيدت فى  27-12-2017 برقم 

ايداع   53436 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/12/2027  

12:00:00ص

1972 - بيج بويز انترناشيونال BIG BOYS INTERNATIONAL   شركة سبق قيدها برقم :   114874  

قيدت فى  28-12-2017 برقم ايداع   53218 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  27/12/2027  12:00:00ص

1973 - ام تى اى للحلول الهندسية                      MTI Engineering Solutions   شركة سبق قيدها 

برقم :   115550  قيدت فى  14-01-2018 برقم ايداع   1945 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  13/01/2028  12:00:00ص

1974 - ناتورال سكاى للصناعة Natural Sky For Industry على احمد محمد احمد وشركاه   شركة سبق 

قيدها برقم :   115768  قيدت فى  17-01-2018 برقم ايداع   2807 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2028  12:00:00ص
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1975 - اي ام سي دي ايجيبت IMCD Egypt   شركة سبق قيدها برقم :   116281  قيدت فى  

29-01-2018 برقم ايداع   4487 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص

1976 - شركه اوراسكوم للسكان   شركة سبق قيدها برقم :   118172  قيدت فى  30-12-1997 برقم ايداع   

16739 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/12/2027  12:00:00ص

Intrenational Hot Spring  ) 1977 - فندق العين السخنة العالمى بالواحات البحريه ) بيتر فيليب وشريكته

Hotel Bahriya Oasis-giza   شركة سبق قيدها برقم :   129612  قيدت فى  12-08-1999 برقم ايداع   

9597 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/08/2024  12:00:00ص

1978 - نوفا بارك القاهرة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   150875  قيدت فى  25-12-2002 برقم ايداع   

14114 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  12:00:00ص

1979 - القطاميه للتعمير و الستثمار السياحي و العقاري ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   364650  قيدت 

فى  12-12-2004 برقم ايداع   21322 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/12/2024  12:00:00ص

1980 - مؤمن علي زينهم وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   365919  قيدت فى  17-08-2009 برقم 

ايداع   17269 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2024  

12:00:00ص

1981 - بنك الكويت الوطنى   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

1000038 وفى تاريخ  31-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00

ص

1982 - بنك الكويت الوطنى   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

1000039 وفى تاريخ  31-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00

ص

1983 - بنك الكويت الوطنى   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

1000040 وفى تاريخ  31-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00

ص

1984 - بنك الكويت الوطنى   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

1000041 وفى تاريخ  31-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00

ص

1985 - بنك الكويت الوطنى   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   

1000042 وفى تاريخ  31-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00

ص

National Bank of Kuwait - Egypt -  1986 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

الوطنى

NBK ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   76701  قيدت فى  23-09-2014 برقم ايداع   1000043 وفى 

تاريخ  31-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/09/2024  12:00:00ص

1987 - النجمة و كمبس للتجارة   شركة سبق قيدها برقم :   113938  قيدت فى  12-12-2017 برقم ايداع   

48997 وفى تاريخ  31-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

Page 1616 of 1616 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع


