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قيود أفراد

1 - كيان لتجارة  الحديد و المعادن                                 لصاحبها : إبراهيم اشرف على زيدان  البردعى 

تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11033 ورقم قيد 21532    محل 

تجارة الجملة والتجزئة للحديد و المعادن   في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية  o   -:  رئيسى  عن النشاط

الجديدة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 10 شارع ممتاز باشا - فيكتوريا -

2 - ولء بدوى احمد ابراهيم                           لصاحبها : ولء بدوى احمد ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11046 ورقم قيد 21533    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها.   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب و تنمية 

مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., بجهة محافظة 

السكندرية عقار رقم 13 - شارع 25 خلف مدرسة الزعيم طوسون -

3 - مركز الزريطه للباطنة وعنايتها التخصصي    لصاحبها /  شادي محمد طه متولى تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11047 ورقم قيد 21534    محل رئيسى  عن النشاط  : 

مركز طبى متخصص في الباطنة والعناية المركزة  بشرط أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم 

شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز  

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 28 ش طاغور - الزاريطه -

4 - هند عمر حافظ خليفه ابوالمجد   لصاحبتها /  هند عمر حافظ خليفه ابوالمجد تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11050 ورقم قيد 21537    محل رئيسى  عن النشـاط  :  

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الكهربائية  أنشطة خارج ق )72(:  1- أنشطة داخل ق )72(:  1-

توزيع الجهزة الكهربائية  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة البحيرة السناهرة -

5 - ليرن اند بلى Learn and play                           لصاحبها : نهى أسامة ناجح عبدالحميد زيد تاجر 

فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11051 ورقم قيد 21538    محل رئيسى  

عن النشاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد 

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا 

المعلومات.   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب و تنمية مهارات و 

قدرات الطفال و رعاية الموهوبين   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., بجهة محافظة البحيرة 

السناهرة شارع عبد الرؤوف  العربى -
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6 - برين اند بودى بالنس Brain and Body Balance   لصاحبتها/ اسراء محمد جابر السيد علم تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11052 ورقم قيد 21539    محل رئيسى  عن 

النشاط  :-  أنشطة داخل ق )72(:  اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات 

بمختلف أنواعها.   نشطة خارج ق )72(:  اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب وتنمية مهارات وقدرات الطفال 

ورعاية الموهوبين.  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية شقه بالدور الثاني 

عمارة الغاز - شارع إبراهيم السيد -

7 - عبد الغنى محمد احمد يونس ابراهيم   لصاحبها /  عبد الغنى محمد احمد يونس ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 01-12-2022 برقم ايداع 11053 ورقم قيد 21540    محل رئيسى  عن النشــاط  :  

عموم المقاولت   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة  أنشطة خارج ق )72(:  2- أنشطة داخل ق )72(:  1-

مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي 

حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة البحيرة القضاه البيضا البلد -

8 - شيريهان كيدز sherehan  Kids لصاحبها  شريهان احمد فؤاد محمد محمد المنوفى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 11083 ورقم قيد 21546    محل رئيسى  عن النشاط هو :- 

انشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا  أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  1-

إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية  المعلومات .  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  1-

مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهبين  وتنمية وتدريب الموارد البشرية    وتلتزم المنشاة   بإفراد حسابات 

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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 احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 36شارع عبد اللطيف الصوفانى  -

9 - فيت افيك فاطمة Fete Avec Fatima                   لصاحبها : فاطمة الزهراء إبراهيم على عبدا 

تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-12-2022 برقم ايداع 11099 ورقم قيد 21549    محل 

رئيسى  عن النشـاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من 

صوت وصورة وبيانات   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  تنظيم الحفلت العامة   وتلتزم المنشأه بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

المنشأه 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 ., بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسي  و موقع ممارسة النشاط : 28 شارع 

عبدالمطلب - باكوس - اول
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10 - النور انسبكشين جروب Al Nour Inspections Groups    لصاحبها /  هاني محمد السيد نجم تاجر 

فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11113 ورقم قيد 21553    محل رئيسى  

النقل البحري والساحلي, ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم  عن النشاط  :  1-

النقل البحري لعالي البحار, ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه القليمية  المصري.   2-

باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلت والبواخر والعبارات.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية 4 ش الدخاخنى -

11 - جرين كير للمستلزمات الطبية                       لصاحبها : احمد عمر محمد فخر الدين محمود تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11118 ورقم قيد 21556    محل رئيسى  عن 

النشاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  تجارة الجملة و التجزئة للمستلزمات الطبية في المناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  التوريدات العمومية   وتلتزم المنشأه بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

المنشأه 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 ., بجهة محافظة السكندرية شارع الوادى - ارض الصعيده - بجوار مسجد السلم - كينج 

مريوط   -

12 - حسام على على  حسن لمواد البناء                   لصاحبها : حسام على على  حسن تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11120 ورقم قيد 21558    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء   في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام  o

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

محافظة البحيرة محل رقم 22 - ديزرت مول - مدينة النوبارية -

13 - اتيليه لتصنيع الملبس الجاهزة      لصاحبتها / انشراح إسماعيل حسان عبود تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11123 ورقم قيد 21561    محل رئيسى  عن النشـاط  : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية ش الرحاب - 

المعمورة -

14 - حجابي للملبس الجاهزة      لصاحبتها / اكيده يحى حسين خليل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 05-12-2022 برقم ايداع 11135 ورقم قيد 21565    محل رئيسى  عن النشاط  : تجارة الجملة والتجزئة 

للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة )فيما عدا تجارة الجملة للخضر والفاكهة (.  مع 

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

نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 21 ش الفلكي - محطة الرمل -

15 - النور لتجارة المواد الغذائية      لصاحبها / محمود عبدالقادر السيد البربرى تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11136 ورقم قيد 21567    محل رئيسى  عن النشـاط  : 

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة )فيما عدا تجارة الجملة 

للخضر والفاكهة (.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 122 ش عبدالكريم الخطاب - البراهيمية -

16 - المصرية لتصنيع الملبس الجاهزة      لصاحبتها / ثناء عبدالرحمن عبدالجواد سرور تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11137 ورقم قيد 21568    محل رئيسى  عن النشـاط  : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 13 ش البوستة -
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17 - الوطنية للستثمار العقاري      لصاحبتها /آيات محمد عبدالغنى عبدالحفيظ تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11138 ورقم قيد 21569    محل رئيسى  عن النشاط  : 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.  مع 

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

نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية ناصية اليمان من ش 10 - الفلكي - اول

18 - الملك للستثمار العقاري      لصاحبتها / نجلء احمد محمد المعداوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11139 ورقم قيد 21570    محل رئيسى  عن النشاط  : الستثمار العقاري 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية 48 القائد جوهر - المنشية الصغرى -

19 - الهدى للمفروشات      لصاحبتها / فوزية إبراهيم الميمونى ابوالروس تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11140 ورقم قيد 21571    محل رئيسى  عن النشـاط  : تجارة الجملة 

والتجزئة للمفروشات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية 91 ش ابن منقذ - فيكتوريا -

20 - دلتا  لصاحبها / هاني عبدالغنى محمد حسن عياد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 2022-12-05 

تشغيل الفنادق,  برقم ايداع 11150 ورقم قيد 21575    محل رئيسى  عن النشاط  :  أنشطة داخل ق )72(:  1-

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.   2-

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  

عموم التصدير  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة  أنشطة خارج ق )72(:  1-

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية مول 

قطب الدور الثاني مكتب رقم 20- برج العرب -
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21 - المتحدة للتدريب و الستشارات United for training &consulting          لصاحبها : رانيا إبراهيم 

إبراهيم العبيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع 11152 ورقم قيد 

21576    محل رئيسى  عن النشاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  صناعة تكنولوجيا المعلومات 

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

وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.   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  أنشطة خارج قانون 

72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب و تنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية 

الموهوبين و تنمية 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(     إدارة و تشغيل دور حضانة للطفال   تنظيم المعارض 

و المؤتمرات والحفلت العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده  وتلتزم المنشأه بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

المنشأه 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 ., بجهة محافظة السكندرية شارع اديب معقد - امام بانوراما عمارة بدر - مساكن الشركة 

المتحدة للسكان والتعمير - السيوف - اول

22 - امل محمود سيد احمد نحله                          لصاحبها : امل محمود سيد احمد نحله تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11166 ورقم قيد 21577    محل رئيسى  عن النشاط  

:-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب و 

تنمية مهارات و قدرات الطفال و رعاية الموهوبين   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., بجهة محافظة 

البحيرة 12 شارع فتحى خير ا - دمنهور -

23 - برايت مايندز Bright minds                           لصاحبها : ساره سمير حلمى عبدالحميد تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11169 ورقم قيد 21578    محل رئيسى  عن 

النشـاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات 

والتطبيقات بمختلف أنواعها.   إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب و تنمية مهارات و قدرات 

الطفال و رعاية الموهوبين   إقامة و تشغيل منطقة لدارة العاب الطفال )كيدز اريا(  وتلتزم المنشأه بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

المنشأه 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 ., بجهة محافظة السكندرية شقة بالعقار 26 - بشارع مستشفى فيكتوريا الدخيلة - قسم
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24 - المالك للستثمار العقاري     لصاحبتها / طرفه أنور فضل عبدالحميد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 

قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11172 ورقم قيد 21579    محل رئيسى  عن النشـاط  : الستثمار العقاري  

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم   مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية 8 ش عبدالفتاح الطلخاوى - الحديد والصلب - أبو يوسف -

25 - الوائل للجهزة الكهربائية والتكييفات لصاحبها / مصطفى امين قاسم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11173 ورقم قيد 21580    محل رئيسى  عن النشاط  : تجارة الجملة 

والتجزئة للجهزة الكهربائية والتكييفات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية 100 ش ابن عقيل - فيكتوريا -

26 - الريادة للدوات الصحية  لصاحبها / محمد فرج السيد فرج السوداني تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11174 ورقم قيد 21581    محل رئيسى  عن النشـاط  : تجارة الجملة 

والتجزئة للدوات الصحية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية 122 شارع السيدة امنه -

27 - كلسيك لتصنيع الملبس     لصاحبها/   عادل عبدا زكريا شافعي تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11175 ورقم قيد 21582    محل رئيسى  عن النشاط  : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 29 ش ارض المفتي القديمة -

28 - الرواد للجهزة الكهربائية والتكييفات لصاحبتها / أسماء مصطفى امين إبراهيم قاسم تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11176 ورقم قيد 21583    محل رئيسى  عن النشـاط  : 

تجارة الجملة والتجزئة للجهزة الكهربائية والتكييفات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة السكندرية ش عقل باشا - سيدي بشر قبلي - اول

29 - النور للمواد الغذائية                                       لصاحبها : عبدالوهاب مرسى عبدالوهاب مرسى 

حرب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11199 ورقم قيد 21588    محل 

تجارة الجملة والتجزئة المواد الغذائية   في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية  o   -:  رئيسى  عن النشــاط

الجديدة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 10 شارع الندلس - البراهيمية

30 - المتحدة للستثمار العقارى                                 لصاحبها : عزيزه شعبان محمد حسن حماد تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11200 ورقم قيد 21589    محل رئيسى  عن 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي  o   -:  النشــاط

القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 432 

طريق عبدالناصر - المندره -  ثان

31 - المصرية للستثمار العقارى                                 لصاحبها : محمد حسنى على سليمان زيان تاجر 

فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11201 ورقم قيد 21590    محل رئيسى  

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج  o   -:  عن النشاط

الوادي القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية 15 شارع الحجاز - البراهيمية -
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32 - كلسيك للمواد الغذائية   لصاحبها / مصطفى احمد عبدالعال عبدالله عبدالعال تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11202 ورقم قيد 21591    محل رئيسى  عن النشاط  : 

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة )فيما عدا تجارة الجملة 

للخضر والفاكهة(  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 49 ش الغابة - غيط العنب -

33 - اليمان  للستثمار العقارى                                        لصاحبها : محمد خليل  على خليل تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11204 ورقم قيد 21593    محل رئيسى  عن 

النشاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, 

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

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  المقاولت العمومية   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., بجهة 

محافظة السكندرية اخر شارع مساكن الحديد والصلب  -  ابو يوسف  -عمارة  53-

34 - المانة  للستثمار العقارى                                        لصاحبها : إبراهيم طاهر عبدالغنى يونس 

تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11205 ورقم قيد 21594    محل 

رئيسى  عن النشاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  المقاولت العمومية   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., بجهة 

محافظة السكندرية 30ش السوق -

35 - مدينتى للستثمار العقارى                                        لصاحبها : محمد إبراهيم إسماعيل إبراهيم 

تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 06-12-2022 برقم ايداع 11206 ورقم قيد 21595    محل 

رئيسى  عن النشاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية 

الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة 

مسبقا  تجارة الجملة والتجزئة المواد الغذائية   في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   أنشطة خارج 

قانون 72 لسنة 2017  المقاولت العمومية   التوريدات العمومية   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., بجهة 

محافظة السكندرية 33 شارع بطل السلم -غبر  - ثان
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36 - رمزي عبدالمقصود عبدالغفار عبدالمقصود    لصاحبها / رمزي عبدالمقصود عبدالغفار عبدالمقصود تاجر 

فرد  رأس ماله 18,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11226 ورقم قيد 21601    محل رئيسى  

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة  عن النشاط  :  أنشطة داخل ق )72(:  1 

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.  أنشطة خارج 

تأجير المعدات )فيما عدا التأجير التمويلي(  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  ق )72(:  1-

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة 

البحيرة قرية المصنع عقار رقم 928 - غرب النوبارية - النوبارية -

37 - محمد عبدالمولى لمواد البناء            لصاحبها :   محمد عبدالمولى حسين محمد خميس تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11241 ورقم قيد 21606    محل رئيسى  عن النشاط  

مع مراعاة  تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   - o   -:

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

بجهة محافظة البحيرة محل رقم 33 ديزرت مول النوبارية - النوبارية-

38 - فاشون لتصنيع الملبس      لصاحبها :    احمد عاطف احمد قنديل صباح تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11245 ورقم قيد 21609    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة   - o

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 18 شارع ابن 

عتيق-

39 - فلوس دوت كوم   لصاحبها / طارق عزت محمد على العبد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

07-12-2022 برقم ايداع 11246 ورقم قيد 21610    محل رئيسى  عن النشاط  :  أنشطة داخل ق )72(:  

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   انشطة خارج ق )72(:  التجارة 

اللكترونية  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية 5 ش رضوان خلف مدرسة 

شباب المستقبل - الهانوفيل -

40 - فور سيزون             لصاحبها :   محمود سيد احمد فرحات يوسف تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 

إقامة  o   -:  قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11247 ورقم قيد 21612    محل رئيسى  عن النشاط

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية .   -

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 26 ش 10 مطار 

النزهة -خلف مطابع محرم -
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41 - معتز عبدالمعز محفوظ محمد سليمان                           لصاحبها : معتز عبدالمعز محفوظ محمد 

سليمان تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11253 ورقم قيد 21616    

إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات  o   -:  محل رئيسى  عن النشـاط

اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع و غربلة  وتعبئة  o  الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية,  o  وتغليف الحاصلت الزراعية

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

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

محافظة البحيرة المركز الرئيسي و موقع ممارسة النشاط الصناعى : القطعة ) ج 2 - غذائى ( - المرحلة الثانية - 

المنطقة الصناعية

42 - السلم للثاث الحديث                                  لصاحبها : على عبدالحكيم على محمد تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 07-12-2022 برقم ايداع 11257 ورقم قيد 21618    محل رئيسى  عن النشاط  

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الثاث و البواب   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  o   -:

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية الكيلو 19.5- 

أبو يوسف - امام بنزينة السلم  -

43 - المهندس للتجارة وعموم التصدير   لصاحبها / احمد محمد إسماعيل محمد على تاجر فرد  رأس ماله 

500,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 11340 ورقم قيد 21632    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

تجارة الجملة والتجزئة للجهزة الطبية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   أنشطة داخل ق )72(:  1-

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم   -2

التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه  عموم التصدير  2- أنشطة خارج ق )72(:  1-

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  .  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية, وفي حالة عدم التزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية شارع المشير عبدالحكيم عامر - برج العرب 

-

44 - الكسلنس للتجارة وعموم التوريدات    لصاحبها / السيد محمود السيد محمود تاجر فرد  رأس ماله 

40,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 11341 ورقم قيد 21633    محل رئيسى  عن النشاط  :  

تجارة الجملة والتجزئة للدوات الصحية والمنزلية بالمناطق النائية والمجتمعات  أنشطة داخل ق )72(:  1-

عموم التوريدات  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي  العمرانية الجديدة  أنشطة خارج ق )72(:  1-

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية, وفي حالة عدم التزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 

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.   مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية 93 ش العبدانى - الورديان -
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45 - بايسكل مكس Bicycle                         لصاحبها : حميده صالح حميده صالح تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 11345 ورقم قيد 21635    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

إقامة و تشغيل مصنع لتجميع اللعاب الترفيهية   أنشطة خارج قانون 72  o  2017 أنشطة داخل قانون 72 لسنة

لسنة o  2017 ادارة الملهى الترفيهية للطفال  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., بجهة محافظة 

السكندرية شارع العبد - المعمورة البلد - المعمورة بحرى - ثان

46 - الجوهر الرقمي لتقنية المعلومات      لصاحبها : عبدالرحمن محمد محمد عبدالحميد     

Digital Core Technology تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-12-2022 برقم ايداع 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات  o   -:  11346 ورقم قيد 21636    محل رئيسى  عن النشاط

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات  o   .وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من  o   .ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

أعمال التوصيف  o   .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية o   .صوت وصورة وبيانات

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.    o   .والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

أعمال التوصيف والتصميم  o   :تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت o

التصالت وخدمات النترنت.    o   .تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات o   .لشبكات ونقل وتداول البيانات

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة  -

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 10 ش محمد مقبل باشا - جليم -

47 - البركة  للستثمار العقارى                            لصاحبها : احمد على محمد مبروك تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11365 ورقم قيد 21640    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, 

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

72 لسنة 2017  المقاولت العمومية   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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, بجهة محافظة 

السكندرية رقم 13 - اخر شارع السوق -

48 - الكرم  للستثمار العقارى                            لصاحبها : حماده صابر جوده عبدالجواد تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11366 ورقم قيد 21641    محل رئيسى  عن النشـاط  

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق  o  2017 أنشطة داخل قانون 72 لسنة   -:

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

المقاولت العمومية   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة  o  2017 قانون 72 لسنة

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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, بجهة محافظة 

السكندرية عماره 4 - الروضة الخضراء - أبو يوسف    -
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49 - النور الساطع  للستثمار العقارى                            لصاحبها : صلح فريد حسن المعداوى تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11367 ورقم قيد 21642    محل رئيسى  عن 

النشــاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, 

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

أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  المقاولت العمومية   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., بجهة 

محافظة السكندرية عقار رقم 21 ك - 63 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوى  -

50 - البنيان للستثمار العقاري    لصاحبها/ إبراهيم حسن احمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 12-12-2022 برقم ايداع 11382 ورقم قيد 21644    محل رئيسى  عن النشـاط: الستثمار العقاري بالمدن 

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

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

السكندرية 100 شارع ممتاز باشا - فيكتوريا -

51 - الهدى لتصنيع الملبس   لصاحبتها / جيهان محمد سليمان محمد ملك تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11383 ورقم قيد 21645    محل رئيسى  عن النشاط  : إقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع الملبس الجاهزة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها, بجهة محافظة السكندرية برج النوار -  جميله بوحريد - السيوف - اول

52 - الحمد                                      لصاحبها : عمرو سعد عبدالمطلب احمد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11394 ورقم قيد 21649    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

تجارة الجملة والتجزئة للعلف والحبوب  في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة  o

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

بجهة محافظة السكندرية امام مسجد الصالحين  رقم 15 - الراس السوداء - المنشية البحرية  - ثالث

53 - السعد                                          لصاحبها : محمود سعد عبدالمطلب ابوسمره تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11395 ورقم قيد 21650    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

تجارة الجملة والتجزئة للعلف والحبوب  في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة  o

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

بجهة محافظة السكندرية ثانى شارع يسار - خلف الرئيسى  - الراس السوداء - عزبة المنشية البحرية - ثالث

54 - الرضا                                      لصاحبها : عنايات احمد احمد السيد تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11396 ورقم قيد 21651    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

تجارة الجملة والتجزئة للعلف والحبوب  في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة  o

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

بجهة محافظة السكندرية امام مجموعة أبو سمره رقم 84 - الراس السوداء - المنشية البحرية - ثالث

55 - ولء عبدالعزيز مرزوق فضل ا       لصاحبتها :   ولء عبدالعزيز مرزوق فضل ا تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11399 ورقم قيد 21652    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا  o  :2017 أنشطة داخل ق 72 لسنة

تأجير القاعات التعليمية .   وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات  o  :2017 المعلومات.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة

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, بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 6 شارع مسجد الخلص -كوبري الناموس -
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56 - مركز السلم                   لصاحبتها :   دعاء احمد عبدالمجلى عبدالعليم تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11400 ورقم قيد 21653    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا  o  :2017 أنشطة داخل ق 72 لسنة

تأجير القاعات التعليمية .   وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات  o  :2017 المعلومات.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة

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, بجهة محافظة السكندرية 77 شارع اديب مقعد -الفلكى -

57 - العباقرة   للتدريب                                             لصاحبها : منى محمود محمد حفنى تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 12-12-2022 برقم ايداع 11401 ورقم قيد 21654    محل رئيسى  عن 

النشـاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل 

تكنولوجيا المعلومات.   أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب و تنمية 

المهارات و الموارد البشرية  و تعليم اللغات )فما عدا الحضانات (  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز 

مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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, بجهة 

محافظة السكندرية 22 ب مرتضى باشا - شوتس -

58 - حنان عبدالخالق حسن عبدالغفور               لصاحبها : حنان عبدالخالق حسن عبدالغفور تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 11425 ورقم قيد 21660    محل رئيسى  عن النشاط  

:-   تجارة الجملة والتجزئة للعلف في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية شارع الخلص- عزبة الهجانة - بجوار مسجد أبو عرام -

59 - السيده السعيد محمد رمضان رجب               لصاحبها : السيده السعيد محمد رمضان رجب تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 11426 ورقم قيد 21661    محل رئيسى  عن 

النشاط  :-   تجارة الجملة والتجزئة للعلف في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية شارع مخزن الزيت  - خلف مسجد البسيونى  -

60 - سمر عبدالخالق حسن عبدالغفور               لصاحبها : سمر عبدالخالق حسن عبدالغفور تاجر فرد  رأس 

ماله 10,000.000 قيد فى 13-12-2022 برقم ايداع 11428 ورقم قيد 21663    محل رئيسى  عن النشاط  

:-   تجارة الجملة والتجزئة للعلف في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية متفرع من شارع الخلص - شارع مخزن الزيت   - خلف مسجد البسيونى  -
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61 - مركز تيمون Timon   لصاحبتها / رحاب احمد محمد حسن احمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 14-12-2022 برقم ايداع 11512 ورقم قيد 21676    محل رئيسى  عن النشـاط  :   أنشطة داخل ق 

إدارة وتشغيل  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.   2- -1  :)72(

تشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية  و تدريب  تأجير القاعات التعليمية  2- المدارس  أنشطة خارج ق )72(:  1-

الموارد البشرية )فيما عدا الحضانات(  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية برج ج 

أبراج المنتزه ش 30 القديم متفرع من النبوي المهندس -

62 - ام جى للحلول المتكاملة                         لصاحبها : احمد بشير حامد العنانى تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 14-12-2022 برقم ايداع 11520 ورقم قيد 21678    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية 

وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز البيانات, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.   

التصالت وخدمات النترنت.   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.  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  توريد و تركيب الجهزة اللكترونية  للمنشات من 

الداخل فقط من )كاميرات المراقبة - اجهزه النذار - البوابات اللكترونية( والصيانة المتنقلة لما سبق.  توريد و 

تركيب معدات السلمه واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق.  مع مراعاة قرار 

وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه 2003  وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل 

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., بجهة محافظة 

البحيرة شارع ارض النخيل   -  بجوار  شركة المياه  -  عزبة الشركة  -

63 - الحمد  للستثمار العقارى                            لصاحبها : /  محمد عبدالرشيد محمد قنطوش تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 11528 ورقم قيد 21682    محل رئيسى  عن 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي  o   -:  النشــاط

القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 100 

شارع الحرية -

64 - كيندر إيليت  Kinder Elite             لصاحبها :  محمد إبراهيم راشد إبراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 15-12-2022 برقم ايداع 11550 ورقم قيد 21686    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات  o  :2017 أنشطة داخل ق 72 لسنة

بمختلف أنواعها.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017:  -إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد وتدريب وتنمية 

المهارات ورعاية الموهوبين )فيما عدا الحضانات(  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 

مع مراعاة أحكام  خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  -

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

محافظة السكندرية 25 ش احمد عرابى -امام مكتبة عاشور -أبو قير - ثان
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65 - الوائل لتجارة المفروشات                              لصاحبها : جيهان مصطفى محمد السيد تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 11587 ورقم قيد 21703    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة والتجزئة للمفروشات  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع  o   -:  النشـاط

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

نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 91 شارع الردن - الزاريطة -

66 - الهدى لتصنيع الملبس الجاهزة                                  لصاحبها : هدى السيد عبدالعال السيد محمد 

خليفه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 11588 ورقم قيد 21704    محل 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  o   -:  رئيسى  عن النشاط

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

السكندرية 100 شارع ابن عقيل - فيكتوريا    -

67 - اليمان للمصوغات                                لصاحبها : كريم فكرى متولى سليمان نجم تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 11589 ورقم قيد 21705    محل رئيسى  عن النشــاط  

تجارة الجملة والتجزئة للمصوغات الذهبية  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة  o   -:

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

بجهة محافظة السكندرية شارع السلم - امام قهوة السلملك -

68 - العجمى النموذجية                        لصاحبها :    خليل عبدالعزيز خيرا عبيدا تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 11597 ورقم قيد 21709    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول  إدارة وتشغيل المدارس.  - o

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية الكيلو 16 طريق السكندرية مطروح -

العجمي -الهانوفيل -

69 - الرحمة لتصنيع الفحم النباتي والصناعي    لصاحبها :   صادق عبدا زكى رزق عبدالهادى تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 11608 ورقم قيد 21714    محل رئيسى  عن 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الفحم النباتي والصناعي  - o   -:  النشـاط

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

المركز الرئيسي  وموقع ممارسة النشاط : القطعة رقم 305 -المنطقة الصناعية -

70 - ليون لتصنيع الحذية والشنط المتنوعة      لصاحبتها :   سلمى السيد العربي السيد عوض تاجر فرد  رأس 

ماله 100,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 11609 ورقم قيد 21715    محل رئيسى  عن النشــاط  

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الحذية والشنط المتنوعة   - o   -:

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية المركز 

الرئيسي وموقع ممارسة النشاط : وحدة رقم 203 الدور الثانى علوى بالعقار رقم 6 -مجمع الصناعات الصغيرة - 

شارع المدينة -العجمى البيطاش -

71 - الدولية للتجارة والتصدير                      لصاحبها :   إبراهيم مبروك فرج مبروك الشلمه تاجر فرد  

رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 11610 ورقم قيد 21716    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة والتجزئة للعلف والمنتجات الزراعية )فيما  o  :2017 النشــاط  :-   أنشطة داخل ق 72 لسنة

عدا تجارة الجملة للخضر والفاكهة( في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.   أنشطة خارج  ق 72 لسنة 

عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا.   وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  ?  :2017

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 

مع مراعاة أحكام  خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  -

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

محافظة السكندرية سند 1  النهضة -
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72 - المصرية لتصنيع الخرسانة الجاهزة                          لصاحبها : سعيد إبراهيم عبدالحميد روتان تاجر 

فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 18-12-2022 برقم ايداع 11615 ورقم قيد 21718    محل رئيسى  عن 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة الجاهزة   أنشطة  o  2017 النشاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة

عموم المقاولت   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  o  2017 خارج قانون 72 لسنة

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., بجهة محافظة 

البحيرة العكريشة - كفر الدوار -

73 - الملكة للمفروشات                                  لصاحبها : ابتسام كمال السيد مطر تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 11624 ورقم قيد 21720    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

تجارة الجملة والتجزئة للمفروشات في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام  o

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

محافظة السكندرية 21 شارع السيده امنه -

74 - قباء للمواد الغذائية                                  لصاحبها : تهانى السيد احمد الشربينى تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 11625 ورقم قيد 21721    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام  o

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

محافظة السكندرية 48 يوسف فهمى عثمان -البراهيمية  -

75 - الندلس للمواد الغذائية                                  لصاحبها : سنيه عبدالمنعم محمود إبراهيم زلهف تاجر 

فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 11626 ورقم قيد 21722    محل رئيسى  

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع  o   -:  عن النشاط

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

نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 34 شارع الندلس - كوبرى 14 مايو - ميدان سموحة - خلف مديرية المن     

-

76 - تبارك  للستثمار العقارى                            لصاحبها :  محمد محمد احمد خيوه تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 11630 ورقم قيد 21723    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي القديم فيما  o

عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 100 شارع ابن 

منقذ - فيكتوريا - قسم

77 - الوطنية   للستثمار العقارى                            لصاحبها :  محمد سمير شوقى عبدالستار تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 11631 ورقم قيد 21724    محل رئيسى  عن 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية, والمناطق خارج الوادي  o   -:  النشاط

القديم فيما عدا  منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 91 

شارع ابن شجاع - الزاريطة -

78 - محمد على حسن محمد شحاته  لصاحبها / محمد على حسن محمد شحاته تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 11658 ورقم قيد 21729    محل رئيسى  عن النشـاط: 

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة )فيما عدا تجارة الجملة 

للخضر والفاكهة(.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية ش مسجد الشرقاوي -
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79 - اجرو مصر  لتجارة  البذور و السمدة                    لصاحبها : عبدالمحسن حامد محمد على فرج تاجر 

فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 11664 ورقم قيد 21732    محل رئيسى  

تجارة الجملة والتجزئة للسمدة و المخصبات الزراعية و المبيدات الحشرية و البذور في  o   -:  عن النشـاط

المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة )فما عدا تجارة الجملة للخضر و الفاكهه(  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

مطروح شارع الجيش - أولد جبريل - قسم

80 - الرواد لمستلزمات التطريز والملبس    لصاحبها / بركات عبدالمنعم عرفه حسن المرشدي تاجر فرد  رأس 

ماله 20,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 11724 ورقم قيد 21740    محل رئيسى  عن النشـاط  

: تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات التطريز والملبس بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة السكندرية 10 ش عبدالمنعم سند - كامب شيزار -

81 - برو ميديا برودكشن pro media production                      لصاحبها: معتز احمد محمد أيوب 

نوار تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 11741 ورقم قيد 21741    محل 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.   مع مراعاة  o  :  رئيسى  عن النشاط

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

بجهة محافظة السكندرية 59 ش 21 عزبة سكينة  الجديدة - ثان

82 - أرب برتش  Arab British A-C                           لصاحبها / إيهاب أنور موسى سلمان تاجر فرد  

رأس ماله 12,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 11757 ورقم قيد 21745    محل رئيسى  عن 

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات  o  :)72( النشاط  :-   أنشطة داخل ق

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

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت  o   .المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

إنتاج وتطوير النظم المدمجة  o  إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية o   .وصورة وبيانات

إنشاء وإدارة مراكز  o   .حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال o   .وتشغيلها والتدريب عليها

o   :)72( الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها   أنشطة خارج  ق

اقامة و تشغيل و ادارة مركز تدريب و تنمية مهارات وقدرات الطفال الطبيعيين وذوى الحتياجات الخاصة 

والتدريب على النطق وتعليم لغة وتعديل السلوك التخاطب .)تنمية مهارات فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج 

o  )العاقة الذهنية و البدنية و دور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية و التدريب على إدارة العمال وتعليم 

تقديم الستشارات )فيما عدا الستشارات القانونية والستشارات  o   .اللغات والتدريب على الخدمات الطبية

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 اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية برج الطائف - شقة 1 - شارع 

15 - متفرع من شارع خالد بن الوليد -
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83 - مصباح للتنمية الزراعية واستصلح الراضي                      لصاحبها: مصباح محمد فتح ا أبو حلوه 

تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 11762 ورقم قيد 21747    محل 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع   o  :  رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط

واستزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها 

قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة البحيرة امام البنك الهلي المصري- بجوار الموقف القديم -

MUHAMMAD  لصاحبها : محمد ارهم           MAH for Investment 84 - ام ايه اتش للستثمار

ARHAM تاجر فرد  رأس ماله 5,000,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 11766 ورقم قيد 

إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ  o  :)72( 21749    محل رئيسى  عن النشاط  :-   أنشطة داخل ق

اقامة وتشغيل محطة لفرز  o  الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة المواد الغذائية و  o  وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية

عموم التصدير فما هو مسموح به قانونا    o   :)72( الموالح و الفاكهة و الحاصلت الزراعية   أنشطة خارج  ق

مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي 

حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة البحيرة شارع القسم - عمارة جيم  دحروج - مدينة النوبارية 

الجديدة -

85 - الرحمة   لصاحبها / احمد حسين يونس احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-12-21 

برقم ايداع 11769 ورقم قيد 21750    محل رئيسى  عن النشــــــــــــــــاط  :  أنشطة داخل ق )72(:  إقامة 

وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن وهياكل السيارات  أنشطة خارج ق )72(:  توزيع قطع غيار السيارات  

مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي 

حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية خلف البنك الهلى امام كوبرى العامرية -

86 - فيشون تكس                      لصاحبها: إبراهيم عبد الصمد عبد الفتاح جبر تاجر فرد  رأس ماله 

o  :  50,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 11790 ورقم قيد 21757    محل رئيسى  عن النشـاط

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 8 بجوار صيدلية ياسر قديب - 

ش مسجد المستعمرة - اول

87 - الهندسية للتكنولوجيا و التوريدات العامة                     لصاحبها : احمد يحيى شريف المنوفى تاجر فرد  

رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-12-2022 برقم ايداع 11834 ورقم قيد 21761    محل رئيسى  عن 

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت  o  2017 النشاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها   أنشطة خارج قانون 72 لسنة  o   وصورة وبيانات

التوريدات العمومية   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  o   المقاولت العمومية o  2017

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., بجهة محافظة 

السكندرية شارع مسجد كفاح السلم - البراهيمية   -
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88 - فريش للمواد الغذائية   لصاحبها / سميره عوض سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 25-12-2022 برقم ايداع 11852 ورقم قيد 21770    محل رئيسى  عن النشـاط  : تجارة الجملة والتجزئة 

للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة )فيما عدا تجارة الجملة للخضر والفاكهة(  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة السكندرية 10 ش ادفو - كامب شيزار -

89 - البناء للستثمار العقاري  لصاحبها / يوسف كرم عبداللطيف العقبى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 25-12-2022 برقم ايداع 11854 ورقم قيد 21771    محل رئيسى  عن النشاط  : الستثمار العقاري 

بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية 21 ش شامبليون - الزاريطه -

90 - اللؤلؤة للمواد الغذائية  لصاحبتها / نوال شعبان عقل خطاب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 

25-12-2022 برقم ايداع 11855 ورقم قيد 21772    محل رئيسى  عن النشاط  : تجارة الجملة والتجزئة 

للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة )فيما عدا تجارة الجملة للخضر والفاكهة(  مع مراعاة 

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

بجهة محافظة السكندرية 125 ش احمد قمحه -

91 - المدينة للستثمار العقاري  لصاحبها / عبدالجليل عوض سليمان ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 11857 ورقم قيد 21774    محل رئيسى  عن النشاط  : 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  مع 

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

نشاطها., بجهة محافظة السكندرية 112 ش عمر لطفى - البراهيمية -

92 - الفخامة لفرز و تعبئة الحاصلت الزراعية                       لصاحبها : عبدالرحمن صابر محمد محمد 

عبدالغنى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 11861 ورقم قيد 21775    

إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت  o  :)72( محل رئيسى  عن النشـاط  :-   أنشطة داخل ق

اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج  o  الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها

تصدير الحاصلت الزراعية   مع  o   :)72( وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  أنشطة خارج  ق

اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة البحيرة 132 قرية الشجاعة  - النوبارية  -
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93 - اجرى سويتس للستثمار Agrisweets for investment          لصاحبها : محمد فهمى محمد يونس 

تاجر فرد  رأس ماله 1,000,000.000 قيد فى 25-12-2022 برقم ايداع 11882 ورقم قيد 21777    محل 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها  o  :)72( رئيسى  عن النشـاط  :-   أنشطة داخل ق

قابلة للستزراع و استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 

إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية  o  2008 لسنه

اقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية  أنشطة  o  وتبريدها أو تجميدها

عموم التصدير فما هو مسموح به قانونا   مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي  o   :)72( خارج  ق

مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 

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 ., بجهة محافظة 

البحيرة الكيلو 77 - طريق السكندرية القاهرة الصحراوى - شرق الطريق - القطعة رقم 109 زمام محطة 101  

- النوبارية  -

94 - ابداع لتجارة احجار التزين     لصاحبها / ناجيه عبدالستار حماد شوشان تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11893 ورقم قيد 21780    محل رئيسى  عن النشـاط  : 

تجارة الجملة والتجزئة لحجار التزين بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية 10 ش نوبار -

95 - الراشدين لتجارة مواد التزين و ورق الحائط            لصاحبتها : ورده مصطفى السيد محمد تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11894 ورقم قيد 21781    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة والتجزئة لمواد التزين و ورق الحائط  و ادوات الديكور  في المناطق النائية و  o   -:  النشاط

المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 53 جمال عبدالناصر - فيكتوريا -

96 - اليوسفى لتجارة الحبوب و العلف                    لصاحبها : عبدالناصر يوسف عبدالحميد يوسف تاجر 

فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11897 ورقم قيد 21782    محل رئيسى  

تجارة الجملة والتجزئة للحبوب و العلف في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة  o   -:  عن النشـاط

)فما عدا تجارة الجملة للخضر و الفاكهة (  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 48 شارع عمر لطفى - 

البراهيمية -

97 - الدولية لتجارة احجار التزين                                 لصاحبتها : ضحى عبدالشفيع عبدالستار حماد تاجر 

فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11898 ورقم قيد 21783    محل رئيسى  

تجارة الجملة والتجزئة لحجار التزين   في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة    o   -:  عن النشـاط

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 225 شارع عبدالسلم عارف - السيوف بحرى -

98 - المتحدة لتجارة مواد البناء و الديكور                      لصاحبتها : هديه عبدالستار حماد شوشان تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11902 ورقم قيد 21784    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء و الديكور  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة    o   -:  النشـاط

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 583 طريق الحرية - جليم - قسم
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99 - يحيى متولى عثمان عبد الرحيم  لصاحبها  / يحيى متولى عثمان  عبد الرحيم تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11911 ورقم قيد 21785    محل رئيسى  عن النشاط  : 

تجارة الجملة والتجزئة لللوميتال بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية ش 592 سيدي بشر  قبلى -اول

100 - يوسف عصام عبدالفتاح محمد محمود                         لصاحبها : يوسف عصام عبدالفتاح محمد 

محمود تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11916 ورقم قيد 21786    

o   .التصالت وخدمات النترنت o  2017 محل رئيسى  عن النشـاط  :-   أنشطة داخل قانون 72 لسنة

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

الدعايه و العلن بكافة الوسائل  o  2017 ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  أنشطة خارج قانون 72 لسنة

التسويق اللكترونى عبر النترنت   وتلتزم المنشأه بإفراد حسابات مالية  o   المسموعه و المقرؤه و المرئيه

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 ., 

بجهة محافظة السكندرية 16 شارع خالد بن الوليد - شقة 32 - سيدى بشر بحرى - اول

101 - سنابل لتجارة احجار التزين والديكور     لصاحبها / سعديه امين على البركاوى تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11918 ورقم قيد 21787    محل رئيسى  عن النشاط  : 

تجارة الجملة والتجزئة لحجار التزين والديكور بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية 583 طريق جمال عبد الناصر - ميامي -

102 - الدار لتجارة مواد البناء والديكور   لصاحبها/ منبيه عبدالستار حماد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11919 ورقم قيد 21788    محل رئيسى  عن النشــاط  : تجارة الجملة 

والتجزئة لمواد البناء والديكور بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية 65 ش مصطفى كامل - فلمنج -

103 - الماسة لتجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات  لصاحبها / حسن امين محمد ابودقه تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11932 ورقم قيد 21792    محل رئيسى  عن النشـاط  : 

تجارة الجملة والتجزئة للمصوغات الذهبية والمجوهرات بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  )بعد 

الحصول على الموافقات اللزمة من مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية(.  

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 21 ش السيدة امنة -
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104 - مركز اوشن                                 لصاحبتها : فايزه احمد محمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11933 ورقم قيد 21793    محل رئيسى  عن النشـاط  :-   

o   .إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات o  :)72( أنشطة داخل ق

اقامة و تشغيل و ادارة  o   تأجير القاعات التعليمية o   :)72( إدارة أو تشغيل المدارس   أنشطة خارج  ق

مركز لعداد  و تنمية و تدريب  الموارد البشرية  .)تنمية مهارات فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج العاقة 

الذهنية و البدنية و دور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(  مع اللتزام 

بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم 

إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية شارع عبدالوهاب الخطيب - من شارع 16 - 

الفلكى -

105 - كين ريي Ken Ray      لصاحبها /  محمد عبد المنصف محمد السعدني تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 26-12-2022 برقم ايداع 11939 ورقم قيد 21795    محل رئيسى  عن النشـاط  : 

إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها, 

وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية شقه 5 الدور الثاني - 

برج الخلص متفرع من ش الفردوس - الحديد والصلب -

106 - حورس لتصنيع  للحذية و الشنط المتنوعة            لصاحبها : وائل فاروق عمر عبدالحليم تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 11944 ورقم قيد 21796    محل رئيسى  عن 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الحذية المتنوعة و الشنط المتنوعة    مع مراعاة أحكام القوانين  o   -:  النشاط

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

السكندرية المركز الرئيسي و موقع ممارسة النشاط في  :شارع متفرع من طريق ام زغيو -  امام شركة النصر 

للمسبوكات - منطقة ام زغيو الصناعية - 

اول

107 - المدينة المنورة للحذية و الشنط المتنوعة            لصاحبها : أشرف عبدالرحيم رمضان فوده تاجر فرد  

رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 11945 ورقم قيد 21797    محل رئيسى  عن 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الحذية المتنوعة و الشنط المتنوعة    مع مراعاة أحكام القوانين  o النشـاط  :-   

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

السكندرية المركز الرئيسي و موقع ممارسة النشاط في  :الكيلو 29 -  المنطقة الصناعية - طريق اسكندرية 

القاهرة الصحراوى - خلف مؤسسة الهرام - مرغم بحرى  -

108 - عبد الحميد  علم الدين  احمد ربيع  لصاحبها   /  عبد الحميد  علم الدين  احمد  ربيع تاجر فرد  رأس ماله 

50,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 11951 ورقم قيد 21799    محل رئيسى  عن النشاط :  

استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع الراضى  انشطة داخل )72 (  :   1-

ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون الراضى مخصصة  لغراض الستصلح والستزراع وان  المستصلحة.  

تستخدم طرق الرى  الحديثة وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء 

رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008.  انشطة خارج  )72 (  :  1- التوريدات 

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته  العمومية -

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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 احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية شارع 593 - شركة الكتان - 

سيدى بشر  -
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109 - الربيع للتنمية الزراعية                         لصاحبها :  ربيع احمد احمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 11961 ورقم قيد 21801    محل رئيسى  عن النشاط  :-   

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابله للستزراع  o  : )72( انشطة داخل ق

واستزراع الراضي المستصلحة.  ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع  وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطرق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

تجارة  o  2008 الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة

الجملة و التجزئة للمبيدات الزراعية والسمدة والتقاوي  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة ) فما 

عموم التصدير فما هو مسموح به قانونا       o  : )72( انشطة خارج ق   ) عدا تجارة الجملة للخضضر والفاكهة

مع اللتزام بافراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية وفي حالة 

عدم التزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات والحوافز الوارده به 

وبلئحته التنفيذية .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة البحيرة قرية الناصر - مدخل الولي ناصر -

110 - جرونج استارز س  GROWING STARS S       لصاحبتها : ساره على عبدا على عبدا تاجر 

فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 11964 ورقم قيد 21802    محل رئيسى  

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد  o  :2017 عن النشــاط  :-   أنشطة داخل ق 72 لسنة

البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.  أنشطة خارج  ق 72 لسنة 2017:  -إقامة وتشغيل وإدارة مركز لعداد 

وتدريب وتنمية المهارات ورعاية الموهوبين )فيما عدا الحضانات(  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 

مع مراعاة  النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده  به  وبلئحته التنفيذية.  -

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

بجهة محافظة السكندرية شقة رقم 1 عقار رقم 10 ش طلعت باشا حرب -سان استيفانو -اول

111 - اللية لتكنولوجيا الزيوت والشحومات Auto Oils Tech    لصاحبتها / هند محمد احمد عبدالواحد تاجر 

فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 27-12-2022 برقم ايداع 11973 ورقم قيد 21806    محل رئيسى  

عن النشاط  : إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الزيوت والشحومات وسوائل السيارات  مع مراعاة أحكام 

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

محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  قطعة  رقم  4 بلوك  15  المنطقة الصناعية  جنوب 

الثالثة  -  برج العرب الجديدة -

112 - المؤيد للستثمار الزراعى  لصاحبها  عصام حسن على الرشيدى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد 

فى 27-12-2022 برقم ايداع 11984 ورقم قيد 21809    محل رئيسى  عن النشاط :-انشطة  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 وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 

و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008. انشطة خارج ق 72 عموم التصدير   فيما 

هو مسموح به قانونا مع اللتزام  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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 احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى 

المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية شقة 13  برج النور  

-شارع  محمد نجيب - سيدى بشر   - اول
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113 - مكة للملبس الجاهزة   لصاحبتها /  شيماء حمدي محمد مصطفى شعله تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 12015 ورقم قيد 21812    محل رئيسى  عن النشـاط  : 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 

المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 100 ش ابن عقيل - 

فيكتوريا -

114 - شعبان ابراهيم عبد النبى عبد الدايم  لصاحبها  /شعبان ابراهيم عبد النبى عبد الدايم تاجر فرد  رأس ماله 

5,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 12033 ورقم قيد 21814    محل رئيسى  عن النشاط  :    1-

تجارة الجملة والتجزئة المواد الغذائية فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  فيما عدا  تجارة الجملة 

عموم التوريدات .مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة  للخضروالفاكهة   2-

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها., بجهة محافظة البحيرة قرية النجيله 

-

115 - البستان للستثمار العقاري  لصاحبتها / ورده سعيد ناصف عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 28-12-2022 برقم ايداع 12034 ورقم قيد 21815    محل رئيسى  عن النشاط  :  أنشطة داخل ق )72(:  

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  أنشطة 

خارج ق )72(:  المقاولت العمومية  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية اخر شارع مساكن 

الحديد والصلب عمارة 3 - ابويوسف -

116 - الكرم للستثمار العقاري  لصاحبتها / نادية ناجى ناصف عبدا تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد 

فى 28-12-2022 برقم ايداع 12035 ورقم قيد 21816    محل رئيسى  عن النشاط  :  أنشطة داخل ق )72(:  

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبالمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم  أنشطة 

خارج ق )72(:  المقاولت العمومية  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية ش السوق عمارة 4 -

117 - المصرية للملبس الجاهزة   لصاحبها /  السنوسي بسيوني السنوسي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 12036 ورقم قيد 21817    محل رئيسى  عن النشاط  : 

تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين 

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

السكندرية 48 ش نوبار - المنشية الصغرى -

118 - سنابل  للمواد الغذائية                               لصاحبها : عبدالعال شحاته غنيم عبدالرؤف تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-12-2022 برقم ايداع 12037 ورقم قيد 21818    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع  o   -:  النشاط

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

نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية ش الدكتور رشيد فهمى - برج الصالحين - سموحة     -
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119 - المسلح لتجارة مواد البناء                                  لصاحبها : شعبان محمد رجب ابوطالب تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 12040 ورقم قيد 21821    محل رئيسى  عن 

تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة   مع مراعاة  o   -:  النشاط

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

بجهة محافظة السكندرية 10 شارع عبدالسلم رجب -  البراهيمية

120 - امجاد للمواد الغذائية  لصاحبها / ابوالمجد عبدالغنى ابوالمجد الشامى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 

قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 12041 ورقم قيد 21822    محل رئيسى  عن النشـــاط  : تجارة الجملة 

والتجزئة للمواد الغذائية بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

السكندرية 10 ش الفلكي - محطة الرمل

121 - النور للملبس الجاهزة                                  لصاحبتها : شرين السيد محمد ناصف تاجر فرد  

رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 12042 ورقم قيد 21823    محل رئيسى  عن 

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات  o   -:  النشاط

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها ., بجهة محافظة السكندرية 122 

جلل الدسوقى - وابور المياه - قسم

122 - ساري محمد شعبان الخميسى     لصاحبها / ساري محمد شعبان الخميسى تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 12068 ورقم قيد 21834    محل رئيسى  عن النشاط  :  

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف  أنشطة داخل ق )72(:  1-

اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب وتنمية المهارات والقدرات ورعاية  أنواعها.   أنشطة خارج ق )72(:  1-

الموهوبين )فيما عدا الحضانات(  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية 17 تقاطع على هيبه 

مع شارع عبدا لهادى الجزار متفرع من خالد بن الوليد بجوار مدرسة الفرنسيسكان - سيدى بشر -

123 - سمر صلح حامد الصاوي   لصاحبتها / سمر صلح حامد الصاوي تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 

قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 12069 ورقم قيد 21835    محل رئيسى  عن النشــاط  :  أنشطة داخل ق 

)72(:  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  أنشطة خارج ق )72(:  

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز تدريب و تنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين )فوق سن ال 4  -

سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية والبدنية ودور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات 

المعنية بذلك(  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية برج الحمد ش مسجد بلل بن 

رباح متفرع من ش 16 الملك - الفلكى بعد قهوة دهب الدور الول -
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124 - منال لطفى محمد بسيوني   لصاحبتها / منال لطفى محمد بسيوني تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد 

فى 29-12-2022 برقم ايداع 12070 ورقم قيد 21836    محل رئيسى  عن   النشـاط  :  أنشطة داخل ق 

)72(:  إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  أنشطة خارج ق )72(:  

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز تدريب و تنمية مهارات وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين )فوق سن ال 4  -

سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية والبدنية ودور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات 

المعنية بذلك(  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 ., بجهة محافظة السكندرية ش 24 الفضالي متفرع من 

ش 30 القاهرة امام مدرسة محمد رجب للغات - برج المراء الدور الول -

125 - الشروق                                             لصاحبها : وليد محمود محمد احمد تاجر فرد  رأس ماله 

10,000.000 قيد فى 29-12-2022 برقم ايداع 12071 ورقم قيد 21837    محل رئيسى  عن النشــاط  :-   

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا  o أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  

اقامة وتشغيل وإدارة  مركز تدريب وتنمية مهارات  o المعلومات.  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  

وقدرات الطفال ورعاية الموهوبين.و كيدز اريا )تنمية مهارات فوق سن ال4 سنوات ماعدا برامج العاقة الذهنية 

و البدنية و دور الحضانات بعد الحصول على التراخيص اللزمة من الجهات المعنية بذلك(  وتلتزم المنشأه بإفراد 

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

المنشأه 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 ., بجهة محافظة السكندرية شارع احمد عبدالوهاب - بجوار مدرسة أجيال الخاصة - 

الراس السوداء - سيدى بشر  -
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فروع الفراد

1 - كازكو ضانه KAZCODANA   لصاحبها : خالد محمد السيد بدوى الماظ  قيدت فى   05-12-2022 برقم 

انشاء  ايداع   11128 ورقم قيد   18991  محل فرعى  عن النشاط :-أنشطة داخل قانون 72 لسنة 2017  2-

وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  أنشطة خارج قانون 72 لسنة 2017  2-

إقامة وتشغيل مراكز لتنمية  مهارات الطفال.   وتلتزم المنشاة   بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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 احكام القوانين واللوائح 

والقرارت السارية وعلى المنشاة  الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة السكندرية 

إضافة فرع بالعنوان الكائن شقه بالدور الول

 العقار الكائن برقم 27 أ تنظيم / 20 شارع زكى رجب - سموحه -

2 - الحصاد الذهبى للبلستيك Golden Harvest Plast      صاحبها : اشرف احمد عبد الحميد عمرو  قيدت فى   

06-12-2022 برقم ايداع   11197 ورقم قيد   17234  محل فرعى  عن   النشــــــــــــــــاط  :-   أنشطة داخل 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع )مركب( , PE,PP اميالين  أنشطة خارج قانون 72 لسنة  قانون 72 لسنة 2017  "

تجارة البتروكيماويات بكافه أنواعها  وتلتزم المنشأة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة  "  2017

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام المنشأه 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 .  بجهة محافظة السكندرية 

موقع ممارسة النشاط الصناعى :الوحدات 13و14و15و16-مجمع الصناعات الصغيرة -مرغم2-

3 - توتو TOTO ) لصاحبها احمد السيد عباس مسلم (  قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع   11324 ورقم قيد   

10095  محل فرعى  عن * إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة.

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للمنشاة الكائن فى  33شارع النصر  -

4 - مركز النخبة للشعة التشخيصية                لصاحبها : ماهر حسنى إسماعيل منصور حجازى  قيدت فى   

إقامة و تشغيل مركز  o   -:  15-12-2022 برقم ايداع   11563 ورقم قيد   21332  محل فرعى  عن النشاط

طبى متخصص في الشعة التشخيصية   بشرط أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من  الحالت التي يتم تقديم الخدمة 

الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول 

على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة البحيرة اضافه فرع للمنشاة الكائن فى ادفينا بجوار 

موقف المحمودية -
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قيود الشركات

1 - ماستر اليكس للمقاولت شركة  رأس مالها 3,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

المقاولت العامة.   وذلك دون الخلل  o   :11015 ورقم قيد  21527    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة رقم 2 عقار رقم 35 برج الندلسية -تنظيم 1034 

تقسيم الفضالى -سيدي بشر قبلى -

2 - فلوريش للخدمات التربوية  Flourish شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز  o   :ايداع    11016 ورقم قيد  21528    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تقديم الستشارات في مجال  o   اعداد الدورات التدريبية o   لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية

الرشاد النفسى و السرى )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 

إدارة أو تشغيل المدارس   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  o   )ولئحته التنفيذية

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

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

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

السكندرية غرفة بالطابق الول - بالعقار رقم 8 - بشارع 603 - من شارع القاهرة - بالميزانين فوق المحلت 

- سيدى بشر قبلى - اول

3 - سنو فريش ايجيبت Snow Fresh Egypt شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

01-12-2022 برقم ايداع    11027 ورقم قيد  21530    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع  و فرز وتعبئة وتغليف و تجميد  الحاصلت الزراعية و الخضراوات و الفاكهه  إقامة 

وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها   

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عمارة ج - عمارات الثغر 

كومبليكس  - شقة 402 - طريق المطار - شارع طلعت مصطفى -

Nas Co. For Home Accessories and  4 - ناس للكسسوارات المنزلية والثاث الخفيف

Furniture شركة  رأس مالها 8,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    11032 ورقم 

قيد  21531    مركز عام  عن غرض الشركة هو : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اكسسوارات واثاث منزلي 

خفيف من الخشب والسيراميك والمعادن وتصنيع البلستيك  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 7 ش ميخائيل ابادير - رشدي -

14 - بيدو ستورز لتقديم المشروبات و الطعمة  BEDO STORES شركة  رأس مالها 5,000.000 قيدت 

بيع  o  :فى   05-12-2022 برقم ايداع    11124 ورقم قيد  21562    مركز عام  عن غرض الشركة هو

المشروبات و الطعمة سابقة التجهيز   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 السكندرية بلوك د  - مدخل4 - مساكن حسن  علم  -
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15 - براحتك تراديرز للتجارة Brahtak Trade شركة  رأس مالها 60,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    11133 ورقم قيد  21563    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-عموم 

التجارة فيما هو مسموح به قانونا  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

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

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

السكندرية شقة رقم 5 بالدور الول علوى الكائنة بالعقار رقم 22 بشارع مصطفى كامل - بولكلى -

5 - الجيكز تك  THE GEEX شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  o  : 11048 ورقم قيد  21535    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره  o   .قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

أعمال  o   .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية o   .المختلفة من صوت وصورة وبيانات

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  o   .التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها

تنفيذ وإدارة شبكات  o   .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات o   .والتدريب عليها

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق  o   .التصالت وخدمات النترنت o   .نقل وتداول البيانات

إنشاء وإدارة مراكز التدريب  o   .الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات  o   .لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة  o   .المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها

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

في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

السكندرية 4ش ابن الصانغ - متفرع  من المسلة  شرق  قسم

6 - جف للمقاولت والتوريدات GUV شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

ايداع    11049 ورقم قيد  21536    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   المقاولت العامة.   التوريدات 

العمومية.   اعمال التصميمات والديكور ومقاولت التشطيبات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية محمد امين  شهيب

7 - الخبير وان للخرسانة الجاهزة شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

11074 ورقم قيد  21545    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الخرسانة 

الجاهزة   التوريدات العمومية   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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.   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 12 شارع النصر -
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8 - انتاج للتجارة العامة شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    

عموم التصدير   التجارة العامة  2- 11084 ورقم قيد  21547    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عمارة رقم 79 مشروع نقابة 

المهندسين - الدور الول - مكتب 4 - يرج العرب الجديدة -

9 - براندذيل للدعاية والعلن Brand zilla Advertising Agency شركة  رأس مالها 20,000.000 

قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    11094 ورقم قيد  21548    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  -

إقامة وتنظيم المعارض والحفلت العامة  الدعايا والعلن بكافة الوسائل المسموعه والمقروءة والمرئية.   -

بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده وفيما عدا المعارض السياحية.   - التجارة العامة 

والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   -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 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 السكندرية برج التعمير  

والتنمية  الزراعية  -ش 15 سموحه  -

10 - ونس الحياة للستشارات والتأهيل النفسي والتدريب شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

تقديم  o   :05-12-2022 برقم ايداع    11115 ورقم قيد  21555    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الستشارات  في مجال الرشاد النفسى والسري )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 

إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية والتدريب  o   )سوق رأس المال ولئحته التنفيذية

اعداد الدورات التدريبية.    o   تنظيم الندوات والمؤتمرات o   .على التخاطب وإعادة التأهيل النفسي والسلوكى

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 88 عمارات مصطفى كامل -

11 - الصفوة تولز لعموم التوريدات EL Safwa tools for all supplies Co. شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    11119 ورقم قيد  21557    مركز عام  عن 

التوريدات العمومية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,  o   :غرض الشركة هو

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

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

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

السكندرية عقار رقم 15 - شارع سليمان الفارسى من شارع 63 - سيدى بشر -

12 - اليكس للخدمات البيئية المتكاملة و الفحص و المعايرة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

فحص و  o   :05-12-2022 برقم ايداع    11121 ورقم قيد  21559    مركز عام  عن غرض الشركة هو

o   تقديم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و القوارض o  معايرة المعدات الثقيلة و الوناش و ملحقاتها

تقديم خدمات القياسات البيئية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  o  اعمال التبخير و التعفير

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية عمارة رقم 9 - المكس - قسم
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13 - نور السلم للدواجن شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

11122 ورقم قيد  21560    مركز عام  عن غرض الشركة هو: تجارة وتوريد الطيور والدواجن  وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عزبة محسن نمره 8 - العوايد -

شارع الزهور رقم 29 -  ثالث

16 - ميشو ستور Mesho Store شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

11134 ورقم قيد  21564    مركز عام  عن غرض الشركة هو : بيع وتجارة الملبس الجاهزة والمستلزمات 

والملبس الرياضية  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 البحيرة ش مضرب 

التحرير-

17 - المطيرى للتنمية العقارية  AL Mutairi R.E.D شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

05-12-2022 برقم ايداع    11142 ورقم قيد  21573    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة من 

الستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة, والمناطق النائية,  o  :2017 داخل  ق 72 لسنة

إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة ويخوت السفاري, والموتيلت, والشقق  o  .والمناطق خارج الوادي القديم

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 

إقامة وتشغيل مركز طبي  o  .منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع

o  . متخصص )على أن يقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها

تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية )المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية 

اقامة وتشغيل مستشفى  متخصصة أو متكاملة وما تضمه من أنشطة  o  .)والمناطق خارج الوادي القديم

إنشاء أو إدارة أو تشغيل  o  علجية أو طبية .على تقدم 10% بالمجان سنويا من عدد السرة التي يتم شغلها

إقامة  o  .مشروعات السكان الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل o  .المدارس

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق  o  .المراكز التجارية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

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 فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه 

عموم  o  التطوير العقارى o  :2017 مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008.  أنشطة من خارج ق 72 لسنة

القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق  o  .إقامة وتشغيل محطات تموين السيارات o  التسويق

المقاولت العامة والتوريدات العمومية.  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات  o  )و الطرق و الميادين )اللند سكيب

مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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.   

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 39 فيل ريتاج - برج العرب 

الجديدة -
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18 - إفنترا EVENTRA شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

11144 ورقم قيد  21574    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   توريد معدات حفلت ومؤتمرات .  وذلك 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شقة رقم 2 عمارة 15 شارع 

السمان مصطفى -

19 - ميد أكس بي فارما Med x b pharma شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-06 

تجارة وتوزيع وتوريد  o  :برقم ايداع    11184 ورقم قيد  21584    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الدوية والخامات الدوائية والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف والمكملت الغذائية والمستلزمات والجهزة الطبية 

وأجهزة المعامل ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة وأغذية الطفال وإضافات العلف ومخصبات التربة 

o   والمحاليل الطبية والدوية البيطرية والمطهرات والبان الطفال والمنتجات الورقية والمبيدات الحشرية

تصنيع الدوية والخامات الدوائية والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف والمكملت الغذائية والمستلزمات 

والجهزة الطبية وأجهزة المعامل ومستحضرات التجميل والغذية الخاصة وأغذية الطفال وإضافات العلف 

ومخصبات التربة والمحاليل الطبية والدوية البيطرية والمطهرات والبان الطفال والمنتجات الورقية والمبيدات 

اقامة  o  انهاء إجراءات تسجيل الدوية والمستحضرات الطبية لدى الجهات المختصة o   الحشرية لدى الغير

عموم التصدير   وذلك دون الخلل بأحكام  o  .وتشغيل وادارة مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية

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 السكندرية شارع 22 - ملك 

حفني - المندرة القبلية - ثان

20 - ليون كابيتال للتجارة و الستثمار 

Lion Capital for trade and investment شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

عموم  o   :06-12-2022 برقم ايداع    11186 ورقم قيد  21585    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون  o   التجارة العامة o   التصدير فما هو مسموح به قانونا

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  .  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 

البحيرة الكيلو 75 طريق مصر اسكندرية -  قرية الشهيد احمد بدوى - مركز أبو المطامير - قسم النوبارية  -

21 - اللوتس انترناشيونال للتوريدات العموميه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-06 

التوريدات العموميه  2- برقم ايداع    11190 ورقم قيد  21586    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1-

ادارة وتشغيل المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و المأكولت و 

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

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

تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 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 السكندرية رقم 1 التقاطع الثاني - سكينة الجديدة ش 5 حاليا - ثان
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22 - جايا بيوتى Gaia Beauty شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

عموم التصدير والتوكيلت التجارية   11198 ورقم قيد  21587    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

بيع وتجارة وتوزيع مستحضرات التجميل والمكملت الغذائية والمستلزمات الطبية  وذلك دون الخلل  -2

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 6 ش طمازين متفرع من ش مصطفى كامل - فلمنج - 

اول

23 - شركة نيوباك العالمية - منطقه حرهNew Pack International Free Zone شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    11203 ورقم قيد  21592    مركز عام  عن 

غرض الشركة هو : تصنيع صناديق وعبوات كرتون مضلع 3 طبقات 5 طبفات بالطباعه او بدون طباعه 

بالمقاسات المختلفه حسب طلبات العملء )مع اللتزام بالتصدير لخارج البلد بنسبة 80% من حجم الصادرات 

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسي لدارة 

الشركة وموطنها القانوني وموقع ممارسة النشاط في : المنطقة الحرة العامة  بالسكندرية

 Cube For Management and Tourism Development 24 - كيوب للدارة والتنمية السياحية

شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    11209 ورقم قيد  21596    

إدارة  إدارة وتشغيل الوحدات الدارية والسكنية والفندقية   2- مركز عام  عن غرض الشركة هو :   1-

ادارة المشروعات  5- إدارة واستغلل الشواطئ  4- وتشغيل الملهي واللعاب المائية )الكوابارك(  3-

إدارة وتشغيل القرى السياحية والمنتجعات والموتيلت  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  

إدارة وتشغيل المحلت والمولت  بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات  الترخيص بها  6-

تقديم الستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق الوراق الماليه وكذا  عموم التوريدات  8- التجارية   7-

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 

عموم التسويق  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(   9-

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 30 ب ش سيدى جابر - كليوبترا الصغرى -
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25 - فراتيلى فارما لتصنيع الدوية والمكملت الغذائية 

Fratelli Pharma شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    11210 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  الدوية  o   :ورقم قيد  21597    مركز عام  عن غرض الشركة هو

والمكملت الغذائية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل ومستلزمات الصيدلية البشرية والبيطرية 

والمصال والمستلزمات الطبية ومستلزمات المعامل ومستلزمات الصيدليات والجهزة الطبية والتعويضية بكافة 

أنواعها والمطهرات والكيماويات والمبيدات و الكبسولت الدوائية غير الدوائية والجيلتينيه  واضافات العلف 

والعطور والعشاب والنباتات الطبية والبان الطفال واغذية الطفال ومواد التعقيم والمهمات الطبية وتشمل 

الملبس الطبية الخاصة بالطباء والمرضى وكذلك الدوات المنسوجه للغراض الطبية والجراحية والمعقمة 

الخاصة بالستخدام الطبي والجراحى والتعبئة والتغليف لكافة المنتجات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير وتسويقها.   

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

والتدريب عليها.   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 360 شارع جمال عبد الناصر  - العصافرة  بحرى  -

26 - الشاهين للمقاولت العامة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

تجارة  المقاولت بكافة أنواعها.   2. 11211 ورقم قيد  21598    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1.

التوريدات العمومية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  جميع أنواع مواد البناء   3.

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 

البحيرة المجد - شارع النيل -

27 - ام ايه ار للمعاينات و الستشارات 

MAR Co for surveillance and consultancy شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

تقديم  o  :07-12-2022 برقم ايداع    11224 ورقم قيد  21600    مركز عام  عن غرض الشركة هو

خدمات التفتيش والمعايره والمعاينة والعد والحصر وسحب العينات وعمل التحاليل والختبارات التلفيه وغير 

التفتيش ومعاينه وتقدير العواريات لجميع انواع  o  : اتلفيه وإصدار التقارير و الشهادات في المجالت التيه

البضائع واللت والمعدات والمواد الخام والمنتجات الغذائيه والزراعية والصناعية ومعايره الجهزه ومعاينتها .         

معاينه السفن والحاويات وتقدير حمولتها ومعدلت التفريغ وصلحيتها للشحن ومعاينة عنابر السفن وتقدير  o

الكشف علي اللحامات والدهانات للحواض والحاويات  o   صلحيتها للستخدام وأعمال التبخير للبضائع

والصهاريج والنابيب المستخدمة في نقل المواد البترولية وعمل الختبارات غير اتلفيه لتحديد صلحيتها.   

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 السكندرية 22 

شارع الشهر العقاري _سموحه الدور الول شقه )12(
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28 - ايجل تريد للتنمية والتطوير العمراني شركة  رأس مالها 100,000,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    11229 ورقم قيد  21602    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  o   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة اللكترونية o  :2017 ق72 لسنة

اقامة  o   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الدوات الكهربائية ومستلزمات الثاث o   الجهزة الكهربائية والمنزلية

اقامة وتشغيل  o   اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن o   وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج

اقامة وتشغيل  o   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات o   مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية والخشاب

اقامة وتشغيل  o  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء عدا السمنت o   مصنع لتصنيع المواد الغذائية

الثلجات الخاصة بالحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها وتجميدها , ومحطات 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  o    اقامة وتشغيل مخبز الى o   الحاويات , وصوامع حفظ وتخزين الغلل

استصلح وتجهيز  o   اقامة وتشغيل المجازر اللية o   الدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية

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

هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري 

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

إقامة وتشغيل المراكز التجارية في  o  2008 مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه

إقامة وتشغيل الفنادق, الثابتة ويخوت السفاري,  o   .المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

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 

انشاء او ادارة او تشغيل  o   .المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة اليوائية للمشروع

اقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة او المتكاملة او العامة , وما تضمه من انشطة داخلية او  o    المدارس

اقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية او العلجية  بشرط ان تقدم )10%( سنويا  o   علجية او طبية

بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفي او من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية 

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف وتشمل :    - o   او التشخيصية لها بالنسبة للمركز

صيانة معدات الحفر  صيانة ابار البترول وتنشطيها   - الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي   -

العمال المدنية  حفر ابار المياة والبار غير العميقة اللزمة لغراض البترول   - والمضخات البترولية   -

الخدمات المتعلقة بانزال مواسير  معالجة السطح من الترسيبات   - المكمله لعمال الحفر والصيانة   -

تخطيط  o   تجارة الجملة والتجزئة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة o   التغليف وانابيب النتاج

واقامة وتنمية المناطق العمرانية ) المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج 

اعداد الدراسات  o   اعداد الدراسات القتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية o   ) الوادي القديم

انشاء البنية الساسية ومصادر البنية الساسية الخارجية  o   القتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات

التسويق والترويج لراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الموال والمشروعات  o   للمنطقة الصناعية

ادارة  o   انشاء مباني مصانع بالنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات o   الصناعية للمناطق الصناعية

صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله  o   المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشات بداخلها

من انشطه صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات , ومراكز البيانات , وانشطه التعهيد , وتطوير البرمجيات , 

ادخال  o   انتاج المحتوي اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات o   والتعليم التكنولوجي

اعمال  o   تصميم وانتاج معدات الحاسبات اللية o   البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اللكترونية

انتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها  o   التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها

اقامة وتشغيل وادارة المخازن والمستودعات عدا  o  :2017 والتدريب عليها     أنشطة خارج ق72 لسنة

o   اقامة وتنظيم المؤتمرات والحفلت والمعارض فيما عدا المعارض السياحية o   مخازن الكيماويات الخطره

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و 

المقاولت العامه   o   اقامة وتشغيل مركز لخدمه وصيانة السيارات o  المأكولت و التيك اواى

والمتخصصة والمتكاملة .  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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.   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح 
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والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .  ويجوز للشركة أن تشترك 

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية عماره 4 شقه 211  الحي السكني الول المجاوره السادسه السكان 

التجاري - برج العرب -

29 - كورتكس اينوفيشنز Cortex Innovations شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    11232 ورقم قيد  21604    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  o صناعة 

تكنولوجيا المعلومات والتصالت, بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات, ومراكز 

البيانات, وأنشطة التعهيد, وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.  o إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد 

الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.  o اعداد التصميمات الهندسية  وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية 

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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.     

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 557 ش زهران رشدى - طريق 

الحرية - جليم -

30 - وسائل العمار للتجارة و المقاولت شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

تجارة الجملة  و التجزئة  o   :ايداع    11234 ورقم قيد  21605    مركز عام  عن غرض الشركة هو

المقاولت العمومية   وذلك  o   للمواد الغذائية و الدوات الكهربائية و لوازمها و مواد البناء و أدوات السباكة

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 2 شارع الشهر العقارى الجديد - 

المتفرع من شارع مصطفى كامل - السيوف شماعه -

31 - جولدن اليكس للهندسة و المقاولت شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم 

o   التوريدات العمومية o   :ايداع    11243 ورقم قيد  21607    مركز عام  عن غرض الشركة هو

الصيانة  o   إقامة وتشغيل مركز صيانة اللت و المعدات الميكانيكية و الكهربائية o  المقاولت العامة

المتنقلة لللت  و المعدات الميكانيكية و الكهربائية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السكندرية مكتب بالكيلو 23 طريق البتروكيماويات - مرغم -

32 - جوهرة المجد للحاق العمالة بالخارج شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    11244 ورقم قيد  21608    مركز عام  عن غرض الشركة هو : الحاق العمالة المصرية 

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة اعلى مستشفى  الصفوة  

التخصصى  -
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33 - جرين سيتى لدارة السواق و المقاولت 

Green City to manage markets and contracting شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت 

o   :فى   07-12-2022 برقم ايداع    11248 ورقم قيد  21613    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التوكيلت التجارية )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120  o   عموم التوريدات o   عموم المقاولت

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 

إدارة السواق و  المحلت  o   التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا o  .  المنظمة لهذا الغرض

تجارة و بيع المواشى   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,  o   التجارية

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 

البحيرة بجوار مركز الشباب و الرياضة -بيبان -

34 - اكستريم للتوريدات والمقاولت والنقل شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   2022-12-07 

برقم ايداع    11249 ورقم قيد  21614    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  النقل البري الداخلي للبضائع 

والنقل البري للركاب  ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع)الداخلى - الدولى( والمهمات وخدمات 

النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص بمزاولة النشاط من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.  المقاولت العمومية  التوريدات العمومية   إدارة وتشغيل مركز لصيانة 

وإصلح جميع أنواع السيارات  تجارة وتوريد قطع غير السيارات والخشاب والمعادن )اللومنيوم - حديد - 

صاج - استانلس - نحاس( والخرسانة الجاهزة واللت والمعدات ومواد البناء والسيراميك والرخام وخامات 

البلستيك والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل وأدوات الورش والمصانع  تأجير اللت والمعدات )فيما عدا 

التأجير التمويلي(  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 56 

شارع ابن نافع - الغيط الصعيدي -

35 - زن اوت سورس للحاق العمالة Zen Outsource شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

07-12-2022 برقم ايداع    11250 ورقم قيد  21615    مركز عام  عن غرض الشركة هو : الحاق العمالة 

المصرية بالداخل والخارج  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية غرفة 

رقم 1 شقه رقم 2 بالدور الول عمارة 3- 56 ش فوزى معاذ - سموحه -

36 - دى.دبليو.دى للستثمار والتنمية السياحية D.W.D شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   

إدارة  07-12-2022 برقم ايداع    11255 ورقم قيد  21617    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  ?

الفنادق )الثابتة( والموتيلت والنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية 

خدمات النقل البري للركاب.  ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع )الداخلي - الدولي(  وثقافية  ?

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص 

إدارة و تشغيل المطاعم و الكافتريات الثابتة  بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي.  ?

التصوير الفوتوغرافي والفيديو ) لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى .  ?

تنظيم الحفلت  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  فيما عدا التصوير تحت الماء(.  ?

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

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

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

السكندرية فيل 106 شارع لفيزون - بولكلى - اول الرمل - السكندرية
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37 - القلف للحاق العمالة بالخارج شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم 

الحاق العمالة المصرية  o   :ايداع    11285 ورقم قيد  21620    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية شقة 21 بالعقار رقم 2 - 

عماره 1 زهرة يثرب - سموحة - تقسيم شركة القاهرة -

38 - الكيان إنترناشيونال للستيراد والتصدير والتجارة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

عموم  08-12-2022 برقم ايداع    11298 ورقم قيد  21622    مركز عام  عن غرض الشركة هو1 

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 

تجارة ال UPVC واكسسوارتها  الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  2 

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

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية برج فيوتشر هاوس - 

شارع مصطفى كامل - عزبة اسكوت - ثالث

39 - زيزو لند ZIZO LAND شركة  رأس مالها 20,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

إدارة وتشغيل الملهي  غرض الشركة هو :  1- 11301 ورقم قيد  21624    مركز عام  عن 

ادارة وتشغيل المطاعم و الكافتريات  إدارة وتشغيل قاعات الفراح والمناسبات  3- الترفيهية للطفال  2-

الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى  وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية 27 شارع هريدي متفرع من شارع صبري عبدا لهادى 

خلف الزالة -

40 - كنوز للخضروات والفاكهة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

التوكيلت  عموم التصدير  2  11304 ورقم قيد  21625    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1 

التجارية  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 

تجارة الجملة والتجزئة للحاصلت  الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  3-

تجارة التجزئة للخضروات والفاكهة  الزراعية والبذور والتقاوي )فيما عدا تجارة الجملة للخضر والفاكهة(.  4-

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 البحيرة كفر العيص -
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41 - ميجا للتطبيقات Mega شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم  o   : 11307 ورقم قيد  21626    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

إنتاج المحتوى اللكتروني بصوره  o   .قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

تصميم  o   .إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اللكترونية o   .المختلفة من صوت وصورة وبيانات

o   .أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها o   :وإنتاج معدات الحاسبات اللية

تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية  o   .إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها

تنفيذ  o   .أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات o   :الساسية للمعلومات والتصالت

المشروعات التي تستثمر في  o   .التصالت وخدمات النترنت o   .وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات

إقامة أو إدارة  o   .تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم الصناعية

وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص 

مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل  o   .من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون

إنشاء  o   .التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة

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

حاضنات العمال التكنولوجية  o   .والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى  o   .ودعم ريادة العمال

التسويق اللكتروني عبر النترنت.   وتلتزم  o  .رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

عدم إلتزام الشركة 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.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية 19 ش 

أبو بكر الصديق -سيدى بشر -

42 - هو بو اى جى Hoopoo EG شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

التجارة العامة و التوزيع فيما هو  o   :11316 ورقم قيد  21627    مركز عام  عن غرض الشركة هو

مسموح به قانونا   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية وحدة 8 

- مشروع الهيئة التعاونى - منطقة 4 ب - عمارة 160 -

56 - ديلى ميديا للدعاية و العلن  Daily Media شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   

الدعايه و  o  :13-12-2022 برقم ايداع    11459 ورقم قيد  21668    مركز عام  عن غرض الشركة هو

إقامة وتنظيم المعارض و المؤتمرات والحفلت  o   العلن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه

العامة بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على 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 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 السكندرية عقار رقم 43 شارع عمر المختار - 

شقة رقم 4 بالدور الثانى علوى - جناكليس - اول
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43 - موبكو للستثمار الزراعى و التطوير العقارى  MOBCO شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت 

o   :فى   11-12-2022 برقم ايداع    11325 ورقم قيد  21628    مركز عام  عن غرض الشركة هو

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الدوية و  o   إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الخشاب و الموبيليا

o   . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع o   مستحضرات التجميل

استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.  .  فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

عموم الستيراد و التصدير )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى  o  2008 356 لسنه

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

o  .  اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و  o   المقاولت العامة

تقديم جميع أنواع المأكولت و التيك اواى  o التطوير العقارى   o 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 السكندرية شرق طريق الوصلة - ام زغيو-

44 - دمنهور مودرن اسكول DMS شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم 

ايداع    11326 ورقم قيد  21629    مركز عام  عن غرض الشركة هو: إدارة وتشغيل المدارس  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 البحيرة حوض سواقي افلقة نمرة 4 بناحية 

عزب سكنيدة - طريق الكورنيش بجوار مسجد مريم -

45 - لجازا للتجارة اللكترونية LA JAZA FOR ELECTRONIC COMMERCE شركة  رأس 

مالها 20,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    11330 ورقم قيد  21630    مركز عام  عن 

غرض الشركة هو:  o التجارة اللكترونية عبر النترنت.  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 السكندرية 15 ش بن منقذ فيكتوريا -اول

46 - الروان لتصدير الحاصلت الزراعية شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   2022-12-11 

برقم ايداع    11336 ورقم قيد  21631    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  عموم الستيراد والتصدير 

وعلى الخص الموالح والحاصلت الزراعية.  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  .  التوكيلت 

التجارية  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  .  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 السكندرية عقار رقم 21 الكائن بالكيلو 63 طريق اسكندرية القاهرة 

الصحراوي -
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47 - سنابل السلم للتوريدات و الخدمات الزراعية 

Snabel elsalam for supplies and agricultural services شركة  رأس مالها 50,000.000 

قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    11348 ورقم قيد  21637    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   

o   . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع o  التوريدات العمومية o

استزراع الراضي المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 

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 أن تندمج 

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة قرية احمد شوقى - غرب 

النوبارية -

48 - يونيتى فودز للمواد الغذائية Unity Foods شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   

تجارة  11-12-2022 برقم ايداع    11351 ورقم قيد  21638    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1-

عموم التصدير  وذلك دون  تصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية لدى الغير  3- وتوريد المواد الغذائية  2-

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 27 ش بهاد الدين غتورى - شقه 

رقم 21 بالدور الثاني وحدة )ب( - سموحه -

49 - الهلباوى للتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

11360 ورقم قيد  21639    مركز عام  عن غرض الشركة هو:    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 السكندرية 5 ش محمد امين حسونه -شقة دور ارضى - السيوف 

شماعه -
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50 - ام ايه للمشروعات - مابكوMA Projects )Mapco(          )ش.ذ.م.م( شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    11387 ورقم قيد  21646    مركز عام  عن 

أنشطة داخل قانون )72(:   1-  الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر  o   : غرض الشركة

صيانة آبار البترول وتنشيطها.    الخدمات المتعلقة بالستكشاف البترولي.   3- والستكشاف, وتشمل:   2-

حفر آبار المياه والبار غير العميقة اللزمة لغراض  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.   5- -4

معالجة السطح من الترسيبات.   8- العمال المدنية المكملة لعمال الحفر والصيانة.   7- البترول.   6-

الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.   9- 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.   10- البنية الساسية من 

مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالت والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار 

السيارات وخطوط مترو النفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري, والتي 

إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية  تشمل:   11-

تصميم أو  إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغللها وصيانتها.   13- وتوصيلتها.   12-

أنشطة خارج قانون )72(:   1-  o   .إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو النفاق أو أجزاء منها

المقاولت العمومية  2- عموم التوريدات  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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 الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة السكندرية 1

شارع 5 من شارع  النصر  امام جرين  بلزا  -

51 - بلو أوشن لوجيستك Blue Ocean شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   2022-12-12 

النقل البري الداخلي  o   :برقم ايداع    11388 ورقم قيد  21647    مركز عام  عن غرض الشركة هو

للبضائع .  مع مراعاة ان ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب )الداخلى/الدولى( او النقل البرى للبضائع )

الداخلى /الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج 

القيام بأعمال التخليص  o   .الترخيص اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

عد وحصر البضائع   وذلك دون الخلل  o  النقل البحري o   .الجمركي وإصدار البوالص المجمعة

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية 5 تنظيم زاوية القلعي -خلف مستوصف  بن خلدون -

بالبرج الداري -

52 - كيدى فاير للتجارة و المقاولت و عمل التركيبات الميكانيكية  KDE Fire شركة  رأس مالها 

120,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    11405 ورقم قيد  21655    مركز عام  عن 

o   مقاولت اعمال التركيبات الميكانيكية o   المقاولت العامة o  عموم التجارة o   :غرض الشركة هو

توريد و تركيب معدات السلمه واطفاء الحريق والنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق )مع 

توريد و تركيب شبكات الصرف الصحى   o  2003 مراعاة قرار وزير الدفاع والنتاج الحربى رقم 64 لسنه

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية 4 مدينة اسيد - بجوار بنك مصر - 

العجمى
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53 - فروبوبس Frupops شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    

بيع و توزيع المنتجات الغذائية و بيع  o   :11406 ورقم قيد  21656    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 25 شارع القبال - 

لوران -

54 - سراي لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية )سراي ماركت( شركة  رأس مالها 10,000,000.000 

قيدت فى   12-12-2022 برقم ايداع    11408 ورقم قيد  21657    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  

إقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات اللبان بكافة أنواعها .  2. .1

تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية في المناطق النائية  الخضار والفاكهة والمنتجات الغذائية.   3.

التجارة اللكترونية عبر  إدارة وتشغيل محال السوبر ماركت .  5. والمجتمعات العمرانية الجديدة.   4.

النترنت.    وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السكندرية 23 شارع سانت جيني -كفر عبده -

55 - ماد إن - لبيع مأكولت جاهزة من العجين و مياه غازية  Made in شركة  رأس مالها 5,000.000 

قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    11437 ورقم قيد  21665    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  

بيع مأكولت جاهزة من العجين و مياه غازية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  o

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 السكندرية 6 شارع تقسيم كرم من شارع سوريا - رشدى -

57 - تريند شوب للتجارة شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    

تجارة الجهزة الكهربائية والمفروشات  o   :11461 ورقم قيد  21669    مركز عام  عن غرض الشركة هو

والدوات المنزلية .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 209 

شارع مصطفى كامل -صفر - اول

58 - أكورد أورجانيك   Accord organic شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   2022-12-13 

تجارة و توزيع و التسجيل  o   :برقم ايداع    11467 ورقم قيد  21670    مركز عام  عن غرض الشركة هو

لدى الجهات المختصة للدوية البشرية و البيطرية و المكملت الغذائية و المستلزمات الطبية و مستحضرات 

التجميل و العشاب و المطهرات الصناعية و الغذية الخاصة و المنظفات الصناعية و مستخلصات الزيوت 

الطبيعية و العطور و مواد التعقيم المعملية و مستحضرات معهد الغذية و هيئة سلمة الغذاء و اضافات 

العلف السائلة  و البودرات  و البرمكسات و المصال و تصنيع و تعبئة و تغليف كل ما سبق لدى الغير    

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 427 ش شعراوى طريق الجيش - 

اعلى كوكى مان على البحر - اول شارع شعراوى  -
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59 - تراث بلدى شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    11468 ورقم 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا  2. قيد  21671    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1.

التوريدات العمومية.   3. اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع 

الدارة  تصدير المنتجات الحرفية اليدوية.   5. المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى  4.

الفندقية. مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و اجراءات  

الترخيص بها  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 البحيرة برج رشيد -

60 - فلى بنغازي لدارة المطاعم والكافتيريات Fly Benghazi شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

13-12-2022 برقم ايداع    11470 ورقم قيد  21672    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   -اقامة و 

تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك 

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 315 ابن سعد شارع 45 

وتقاطع جمال عبدالناصر -

61 - جولدن اوشن للملحة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

النقل البحري   التوكيلت الملحية  2  11483 ورقم قيد  21673    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1 

النقل البرى الداخلي والدولي للبضائع  ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب والبضائع)الداخلى   الدولى(   3

والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص 

بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية قطة ارض رقم 469 - 6 ش 757 متفرع من ش مسلم بن الوليد - صفر - 

باكوس -

62 - خليل فارماسوتيكال شركة  رأس مالها 15,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    

تجارة وتوزيع الدوية والعقاقير  11517 ورقم قيد  21677    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1-

والكيماويات الخام والمصنعة ومشتقاتها ومستلزمات الصيدليات والجهزة والمعدات الرياضية والطبية وأدوات 

إدارة الصيدليات  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط  التجميل  2-

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

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

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

السكندرية 28ش الغرفة التجارية - محطة الرمل  -
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63 - راناش كولكشن لصناعة وتجارة الملبس الجاهزة Ranash Collection شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم ايداع    11521 ورقم قيد  21679    مركز عام  عن 

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة )الحريمي -  غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق )72(:  1-

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات  الرجالي - الطفال - الداخلي - السواريه - اللنجيري(  2-

تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة ) المتخصصة في مجالت المعلومات والتصالت وتطويرها.   3-

الحريمي - الرجالي - الطفال - الداخلي - السواريه - اللنجيري( بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  

إدارة وتشغيل اتيليه لبيع وتأجير الملبس الجاهزة وفساتين الزفاف والسهرة  5- أنشطة خارج ق )72(:  4-

إقامة وتنظيم المعارض بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده )فيما عدا المعارض 

السياحية(  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته 

التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

السكندرية ش مصنع نوفا متفرع من ش مصطفى كامل خلف شركة سيكلم -

64 - توينكل كير لمستحضرات التجميل Twinkle Care شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

تجارة  o   :14-12-2022 برقم ايداع    11524 ورقم قيد  21680    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التوريدات العمومية.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  o   .مستحضرات التجميل وتصنيعها لدى الغير

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية غرفة من شقة بالدور الرضى بالعقار رقم 54 ش مسجد النور من 

ش الخلفاء الراشدين -الهانوفيل - العجمى -

65 - جي ار سي لعلوم التدريب والستشاراتGRC for Training and Consulting شركة  رأس مالها 

100,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    11541 ورقم قيد  21684    مركز عام  عن 

تقديم الستشارات  وعلى الخص في مجال إدارة المخاطر )فيما عدا ما يتعلق باسواق  غرض الشركة هو:  1-

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 

تنظيم المؤتمرات والمعارض   المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية(  2-

اعداد دراسات  إدارة وتشغيل مركز لعداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية )فيما عدا الحضانات(  4- -3

اعمال ادارة التنفيذ للمشروعات الصناعية و مشروعات الخدمات و المرافق على  الجدوى للمشروعات   5-

اختلف انشتطتها و اعادة الهيكلة الفنية و الدارية للمصانع   والشركات.   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 السكندرية 36 ش عرفي متفرع من طريق 

الجيش - سبورتنج -
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66 - كيان لصناعة المنظفات والكيماويات   KAYAN شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

إقامة  o  : 15-12-2022 برقم ايداع    11543 ورقم قيد  21685    مركز عام  عن غرض الشركة هو

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها  o   وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات والكيماويات

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 فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

التوريدات العمومية.     وتلتزم الشركة بإفراد  o   .التصدير فيما هو مسموح به قانونا o  2008 356 لسنه

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

الشركة 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.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية ش كوبرى ابيس 

خلف شركة العل -ثان

67 - ريفيليوشن للمقاولت العامة Revolution شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   

القيام  15-12-2022 برقم ايداع    11551 ورقم قيد  21687    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   1.

مقاولت  مقاولت توريد وتركيب وتنفيذ اعمال العزل بكافة انواعه  3. بأعمال المقاولت العامة والمتكاملة.   2.

مقاولت توريد وتركيب محطات وشبكات المياه والصرف  توريد وتركيب الجمالونات والتكييفات المركزية   4.

مقاولت توريد وتركيب وتأجير جميع أنواع السقالت المعدنيه    الصحى والتحلية والرفع والمعالجة والتنقية   5.

عموم التجارة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات  .6

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

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

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

السكندرية 13 شارع مجد العرب - سيدى بشر  - اول

68 - كام تريد للكيماويات الزراعية Cam Trade For Agrochemicals شركة  رأس مالها 

300,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    11553 ورقم قيد  21689    مركز عام  عن 

غرض الشركة هو:  عموم التوريدات  توريد المبيدات والسمدة والمخصبات الزراعية  تجارة الجملة والتجزئة 

للمبيدات والسمدة والمخصبات الزراعية  عموم التصدير   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 البحيرة شقة رقم 1 عمارة رقم 7 - مدخل ج -960 

وحده - النوبارية الجديدة -

69 - اكوا للنشاءات  Aqua Construction شركة  رأس مالها 105,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    11560 ورقم قيد  21691    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1. المقاولت 

بكافة أنواعها.  2. تجارة جميع أنواع مواد البناء  3. 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 السكندرية ك 19 أبو يوسف قبلى - الهانوفيل -

Page 46 of 195 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

70 - كالمى بيبى Calmy baby شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

11561 ورقم قيد  21692    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  o اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

)المطرزة و غير المطرزة( و مستلزمات و اكسسوارات الطفال و حديثى الولدة و تصنيع ما سبق لدى الغير  

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , 

وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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.     وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

السكندرية 52 ش سيف - سيدى بشر قبلى - اول

71 - الصقر البيض للحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج شركة  رأس مالها 180,000.000 قيدت فى   

إلحاق  o   :15-12-2022 برقم ايداع    11564 ورقم قيد  21693    مركز عام  عن غرض الشركة هو

العمالة المصرية بالخارج .   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عوايد 

محور المحمودية امام كوبري العوايد -برج الشروق 1 الدور 2 علوى ميزان شقة رقم 4 -ثان

72 - الفريدة جروب للهندسة المتكاملة والمقاولت العامة شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

15-12-2022 برقم ايداع    11566 ورقم قيد  21694    مركز عام  عن غرض الشركة هو :   1-

ايجار وتأجير واستئجار كافة أنواع  عموم التوريدات و التوريدات الهندسية  3- مقاولت عامة  2-

القيام باعمال صيانة الطرق وشبكات الصرف الصحى   المعدات والسيارات )فيما عدا التأجير التمويلي(  4-

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 البحيرة ش الدارة الزراعية - الكوادى -

73 - حوا ستورز Hawa Stores شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

تجارة الجملة والتجزئة للملبس  o  : 11579 ورقم قيد  21697    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التجارة اللكترونية عبر النترنت.   وتلتزم  o   .الجاهزة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة 

عدم إلتزام الشركة 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.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 17 

شارع  سرهنك باشا -
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74 - نبتى لحلول التنمية المستدامة 

Nebty for sustainable developments solutions شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

إقامة  o   :18-12-2022 برقم ايداع    11580 ورقم قيد  21698    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تقديم  o  وتنظيم المعارض و المؤتمرات و الندوات بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حده

الستشارات في مجال التنمية المستدامة و الطاقة المتجددة )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 

السكندرية مبنى رقم 696 طريق الحرية - لوران -

75 - بنثو للخدمات الطبية PENTHU شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

اقامة وتشغيل مستشفى   o  :ايداع    11581 ورقم قيد  21699    مركز عام  عن غرض الشركة هو

متخصصة أو متكاملة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .على  ان تقدم 10% بالمجان سنويا من عدد 

اقامة وتشغيل  المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية  أن تقدم 10% بالمجان  o    السرة التي يتم شغلها

إقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في  o   سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها

الشعة والتحاليل الطبية  على أن يقدم 10% بالمجان سنويا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية 

تجارة الجملة والتجزئة للجهزة الطبية والمستلزمات الطبية في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية  o   لها

إقامة وتشغيل العيادات الطبية.    o  . إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية o   . الجديدة

وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , 

وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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.   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 السكندرية 16 ش 311 -سموحه -

 El Qubtan Company For Manufacturing 76 - القبطان لتصنيع وتجهيز معدات الفنادق والمطاعم

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    11583 ورقم قيد  21700    

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز معدات ومستلزمات الفنادق  مركز عام  عن غرض الشركة هو :   -1

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثلجات ومشتقات الفوم والعزل الحرارى  وذلك  والمطاعم والسوبر ماركت  -2

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية ك 21.5 طريق اسكندرية مطروح 

قبلى امام شركة العل لتجارة الحديد -

77 - يونيون هاى باك union hi pack شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   2022-12-18 

برقم ايداع    11591 ورقم قيد  21706    مركز عام  عن غرض الشركة هو - إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

عبوات بلستيك من PET وعبوات بلستيك من PP وعبوات بلستيك من P.S   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 12 شارع الزهر من شارع التحرير - العصافرة قبلى - 

قسم
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78 - العربية المتحدة جروب للتنمية و الستثمار و التطوير العقارى شركة  رأس مالها 15,000,000.000 

قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    11593 ورقم قيد  21707    مركز عام  عن غرض الشركة هو : 

إقامة و تشغيل المراكز التجارية في المناطق النائية و المجتمعات  o  2017 أنشطة داخل  قانون 72 لسنة

o   إقامة و تشغيل سلسل المداد  في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة o   العمرانية الجديدة

استزراع الراضي  o   . استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع

المستصلحة.   ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع , 

وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر   فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  

تربية جميع  o  2008 رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه

إقامة المزارع السمكية.   o   .أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو اللحوم

o  تجارة الجملة و التجزئة للجهزة و الدوات الكهربائية في المناطق النائية و المجتمعات العمرانية الجديدة o

إقامة و تشغيل  المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.   بشرط أن  o  .إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس

إقامة  o  .تقدم )10%( سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها

و تشغيل  المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة, وما تضمه من أنشطة داخلية علجية أو طبية  بشرط 

o  .أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة  التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها

إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو 

إقامة و تشغيل مصنع لعادة تدوير القمامة و  o   إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة o  تجميدها

المخلفات   o إقامة و تشغيل مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن  o إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الدهانات و 

o   إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع المبيدات و السمدة الزراعية و العلف و مستلزماتها o    مستلزماتها

مشروعات السكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الداري, بشرط أل يقل عدد تلك 

مشروعات السكان  o  .الوحدات عن خمسين وحدة سكنية, سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية

إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف  o  الجتماعي ومشروعات السكان الموجهة لمحدودي الدخل

إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها  o   .الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها

الستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و  o  .واستغللها وصيانتها

المناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  أنشطة خارج قانون 

الستيراد و التصدير )تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 121 لسنه  o  التطوير العقارى o  2017 72 لسنة

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(  

إقامة و تشغيل محطة تموين السيارات   وتلتزم الشركة بإفراد  o  المقاولت العامة o  عموم التوريدات o

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

الشركة 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  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية مجاورة 1 - عمارة 

3 - شارع 2 نموذج - برج جديد - برج العرب الجديدة -
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79 - أي فلو للبرمجيات I Flow شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

صناعة تكنولوجيا المعلومات  11594 ورقم قيد  21708    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1.

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

أعمال التوصيف والتحليل  تصميم وإنتاج البرامج:  3 وتطوير البرمجيات, والتعليم التكنولوجي.   2.

أعمال تصميم وإنتاج البرامج  والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   4

إنتاج المحتوى  والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   5

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

أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم  تصميم وإنتاج معدات الحاسبات اللية:   7 اللكترونية.   6.

تصميم وتنفيذ  إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.   9. الحاسبات بمختلف أنواعها.   8

أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل  وإدارة مشروعات البنية الساسية للمعلومات والتصالت:   10

التصالت وخدمات النترنت.   13. تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.   12. وتداول البيانات.   11

المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الختراع والنماذج والرسوم 

إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات التصالت السلكية واللسلكية والقمار  الصناعية.   14.

الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ول يشمل ذلك الذاعة والتليفزيون.   15.

مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية, والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والستشعار عن 

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا  بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.   16.

إنشاء وإدارة مراكز الستشارات والدراسات المتخصصة في مجالت المعلومات  المعلومات.   17.

النشطة المتعلقة  حاضنات العمال التكنولوجية ودعم ريادة العمال.   18. والتصالت وتطويرها.   11.

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة 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 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 السكندرية ش اديب معقد - السيوف شماعه -

 GMG For General Contracting and Supplies 80 - جي ام جي للمقاولت العمومية والتوريدات

شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    11598 ورقم قيد  21710    

عموم التوريدات  وذلك دون الخلل بأحكام  المقاولت العمومية  2- مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 89 شارع وديع باشور - السيوف شماعه 

اول

81 - رؤيا المستقبل للستثمار والتنمية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم 

استصلح وتجهيز الراضي  o   :ايداع    11600 ورقم قيد  21711    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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 فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس 

التصدير فيما هو مسموح به  o   .المقاولت العامة o  2008 جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة البحيرة شارع المصنع -
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Logistics Company For Project and Hotel  82 - اللوجستية لدارة المشروعات والفنادق

Management شركة  رأس مالها 150,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    11604 ورقم 

قيد  21712    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  تقديم الخدمات اللوجستية )فيما عدا النقل البري(  إدارة 

المشروعات  مع مراعاه القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2012  بشان شركات الدارة الفندقيه و شروط و 

اجراءات  الترخيص بها  الدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلت والشقق الفندقية والقرى السياحية  وذلك 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 9 ش احمد حمدى من ش أبو 

العرب - ميامى -

83 - الشركة المصرية الحديثة لصناعة الكيماويات المتطورة شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

18-12-2022 برقم ايداع    11605 ورقم قيد  21713    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  إقامة و 

تشغيل مصنع لصناعة الكيماويات   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

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

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

السكندرية أبراج زهراء سموحة 12 - شارع مسجد ناصر - 314 سابقا - الدور 10 - سموحة -

84 - اى انرجى للتوريدات والتركيبات شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

توريد وتركيب محطات وبطاريات  11614 ورقم قيد  21717    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  1-

عموم المقاولت وعلى الخص المقاولت الكهربائية    وذلك  الشحن للسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية  2-

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 السكندرية 58 

ش سكينه بنت الحسين - مصطفى كامل - رشدي -

85 - محمد القاضي لعموم التوريدات شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    

11616 ورقم قيد  21719    مركز عام  عن غرض الشركة هو: 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 السكندرية شارع ام القرى -

ثان

86 - بوشارا Boushara شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

عموم الستيراد والتصدير  تلتزم  11649 ورقم قيد  21725    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

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 

تجارة العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات البخور والعود   باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  2-

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 5 ش المسك - الدور الخامس - 

جليم -
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87 - كالنتى Calanti شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

عموم الستيراد والتصدير  تلتزم  11650 ورقم قيد  21726    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

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 

تجارة العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات البخور والعود   باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  .  2-

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية طريق الحرية مبنى رقم 441 - 

رشدي -

88 - حصاد الخير لصناعة العلف - منطقة حرة شركة  رأس مالها 1,655,770.000 قيدت فى   

انتاج  o  : 19-12-2022 برقم ايداع    11651 ورقم قيد  21727    مركز عام  عن غرض الشركة هو

أعلف الدواجن والمواشي " , مع اللتزام بالتصدير لخارج البلد بنسبة 80% من حجم الصادرات السنوية.  

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسة 

النشاط  المنطقة الحرة  العامة بالسكندرية -

89 - ريد وينج Red Wing شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    

التوريدات  o   المقاولت العامة o   :11660 ورقم قيد  21730    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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 السكندرية 20 شارع اليمان  - 

خورشيد - ثالث

90 - جيه ام جي للتسويق العقاري JMG شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم 

ايداع    11683 ورقم قيد  21736    مركز عام  عن غرض الشركة هو: التسويق العقاري  وذلك دون 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 22 ش 19 كوكب 

الشرق - شمال من شارع 45 العصافرة قبلي - ثاني

91 - كونسوليديشن مارين سيرفيس - سى ام اس Consolidation Marine Services - CMS شركة  

رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    11693 ورقم قيد  21737    مركز 

أعمال الوكالة الملحية )ل يشمل ذلك خدمات نقل السائحين( في حدود  عام  عن غرض الشركة هو :   1-

ادارة المخازن  الشحن الدولي البحري والتفريغ  4- النقل الدولي البحري   3- المسموح به قانونا   2-

القيام بأعمال التخليص الجمركي والبوالص المجمعة.  6- والمستودعات عدا مخازن الكيماويات الخطرة  5-

تقديم الستشارات  في مجال الملحة و اللوجستيات  )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 السكندرية رقم 36 شارع سعد زغلول - محطة الرمل
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92 - بطاطس فايب للمطاعم Potato Vibe شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-20 

اقامة و تشغيل و ادارة  o  :برقم ايداع    11694 ورقم قيد  21738    مركز عام  عن غرض الشركة هو

المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و المأكولت و التيك اواى.  وذلك 

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

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

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 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 السكندرية 

العقار رقم 13 - ش محمد أنور السادات  - 45 بحرى - ثان

93 - الشركة السلمية لتجارة السيارات شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم 

تجارة  o   تجارة السيارات o   :ايداع    11750 ورقم قيد  21743    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التوكيلت التجارية ) o  عموم التصدير فما هو مسموح به قانونا o   قطع غيار السيارات و الكسسوارات

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 

المقاولت العامة   o   التوريدات العمومية o  .  المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية الكيلو 26 - طريق اسكندرية 

مطروح - أبو تلت -

94 - العالمية ايه ان شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    11765 

بيع قطع غيار و اكسسورات السيارات   وذلك  o   :ورقم قيد  21748    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عقار رقم 9 - شارع 121 - 

سبورتنج  - امام نادى سبورتنج - أبو قير - قسم

95 - مؤسسة المل للدراسات المتخصصة و التدريب و التأهيل النفسى و التنمية البشرية 

AlAmal Academy for specialized studies شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

21-12-2022 برقم ايداع    11771 ورقم قيد  21751    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   تقديم 

الستشارات في مجال الرشاد النفسى و السرى )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 

السكندرية 7 برج الحرمين - شارع اديب معقد - السيوف -

96 - جولد فون لتجارة التليفونات وإكسسوارات التليفونات والجهزة اللكترونية

GOLD PHONE شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    11802 

تجارة التليفونات وإكسسوارات التليفونات  ورقم قيد  21758    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   -

والجهزة اللكترونية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية برج 

فرحان -شارع 302 - تقسيم القضاه -سموحه-
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97 - اون كشك للتجارة  On Koshk Trading شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

التجارة  o  :22-12-2022 برقم ايداع    11817 ورقم قيد  21759    مركز عام  عن غرض الشركة هو

o  التخليص الجمركي o   التصدير فما هو مسموح به قانونا o   العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا

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 

الوساطة  o  .  لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

التجارية   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 السكندرية شقة 6 - الدور الثامن - برج 3 - 633 ش أبو قير - جناكليس -

98 - عالمنا للحاق العمالة شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

الحاق العمالة المصرية بالخارج .   o   :11835 ورقم قيد  21762    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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 مطروح برج الرياض شارع اسكندرية -

99 - زاد فودز ايجيبت Zad Foods Egypt شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   

تجارة  22-12-2022 برقم ايداع    11836 ورقم قيد  21763    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  1-

التعبئة والتغليف اليدوي للمواد الغذائية   وتوزيع المواد الغذائية )فيما عدا تجارة الجملة للخضر والفاكهة(  2-

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية العقار رقم 7 شارع مسجد ناصر - 

غرفة رقم 1 بالشقة رقم 304 بالدور الثالث - سموحة -

100 - يونايتد المتقدمة للتوريدات الصناعية و المقاولت شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   

22-12-2022 برقم ايداع    11837 ورقم قيد  21764    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   مقاولت 

عمومية   توريدات صناعية كهربائية و ميكانيكية   إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع البلستيك   إقامة و تشغيل 

مصنع لتشكيل و تشغيل المعادن    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 

البحيرة شقة رقم 1 مكرر - قطعة رقم 769/2 - الحى الثانى - النوبارية الجديدة -
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101 - اليكس فروت للتنمية الزراعيةAlex Fruit For Agricultural Development شركة  رأس مالها 

5,000,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    11838 ورقم قيد  21765    مركز عام  عن 

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها  غرض الشركة هو :   أنشطة داخل ق )72(:  1-

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.   

إقامة وتشغيل محطة لفرز وتدريج وغربلة وتعبئة وتشميع وتغليف الحاصلت الزراعية  أنشطة خارج ق  -2

عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل  -1  :)72(

للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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.   وذلك دون الخلل بأحكام 

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

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

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

وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شارع فوزى معاذ بالعقار B2 - ميدان فيكتور عمانويل 

ابراج زايد ريذيدنس - سموحة -

102 - ذا وودز للتصميمات و التوريدات  The woods designs and creations شركة  رأس مالها 

50,000.000 قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    11839 ورقم قيد  21766    مركز عام  عن 

التوريدات  o   القيام باعمال التصميمات و الديكورات الخشبية و الثاث الخشبى o   :غرض الشركة هو

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 السكندرية شقة بالدور الخامس - 

8 شارع جعفر من زين العابدين -

103 - سالكون للمقاولت و العمال الهندسية و التوريدات  SALCON شركة  رأس مالها 200,000.000 

قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    11847 ورقم قيد  21769    مركز عام  عن غرض الشركة هو:   

تصدير منتجات الغذية و الفحم و الصناعات الخشبية و  o  التوريدات العامة o   المقاولت العامة o

القيام بأعمال الديكور و التشطيبات   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  o   الموبيليات و اللوميتال الجاهز

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 408 طريق الجيش - الدور الول علوى - سان استيفانو -

104 - لوران للمقاولت العامة والتجارة والتوريدات Loran شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   

25-12-2022 برقم ايداع    11872 ورقم قيد  21776    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  مقاولت 

عامة وتوريدات عمومية  عموم التجارة  توزيع المواد الغذائية وتعبئتها يدويا   فيما عدا تجارة الجملة للخضر 

والفاكهة  التصدير فيما هو مسموح به قانونا  القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة وتجميل الحدائق و الطرق و 

الميادين )اللند سكيب(  تقديم خدمات النظافة  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 فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس الوزراء  رقم 350 لسنة 2007 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 

356 لسنه 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 أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية بيانكى 

ش 8 عمارة البنفسج الدور الول - البيطاش -
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105 - المركز العالمى للنشر و البحاث و الدراسات شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   

نشر و  o   :25-12-2022 برقم ايداع    11888 ورقم قيد  21778    مركز عام  عن غرض الشركة هو

اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد البشرية )فما عدا  o  .توزيع الكتب

إنشاء وإدارة مراكز التدريب لعداد الباحثين  o  القيام باعمال الترجمة و التدقيق اللغوى o  ) الحضانات

النشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات  o   .ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

الدعايه و العلن بكافة الوسائل  o  .إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني

اعداد البحاث العلمية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح  o   المسموعه و المقرؤه و المرئيه

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السكندرية 4 شارع خالد بن الوليد - سيدى بشر -

106 - العدل جرو للمبيدات و السمدة  و المخصبات الزراعية شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   

تجارة  o  :25-12-2022 برقم ايداع    11889 ورقم قيد  21779    مركز عام  عن غرض الشركة هو

التوريدات العمومية   وذلك دون الخلل  o   الجملة و التجزئة  للمبيدات و  السمدة و المخصبات الزراعية

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 البحيرة قرية العدل - مدينة 

النوبارية الجديدة -

107 - المصرية الهندسية كارسيرفيس  EECS شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   

تشغيل  o   :26-12-2022 برقم ايداع    11927 ورقم قيد  21791    مركز عام  عن غرض الشركة هو

بيع قطع غيار السيارات   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين  o   مركز خدمة وصيانة واصلح السيارات

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 78 شارع الباب الخضر  - السكة الجديدة  -

108 - مودرن الومنيوم بروفايل  Modern Aluminum profile شركة  رأس مالها 100,000.000 

قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    11937 ورقم قيد  21794    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  

إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع اللومنيوم و مستلزماته والبى في سى والمطابخ المرتبطة باللومنيوم    وذلك  o

دون الخلل بأحكام قوانين 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 البحيرة شارع قرية السلم زرزارة - المعدية -

109 - إم تى المتحدة M.T United شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

التوكيلت  o   عموم التجارة o   :11950 ورقم قيد  21798    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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 

تجارة المواد  o   التوريدات العمومية o  .  الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

توريدات المواد الغذائية و الدوية البيطرية  وذلك دون الخلل بأحكام  o   تجارة الدوية البيطرية o   الغذائية

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 البحيرة الدور الول علوى - برج الكابتن - امام مستشفى الشاملة - 

مدخل كفر الدوار -
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110 - الندى للمنتجات الغذائية شركة  رأس مالها 18,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

11952 ورقم قيد  21800    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ 

الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها   وذلك دون الخلل بأحكام 

قوانين 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 البحيرة قطعة 110 - شقة  1  -  الحى الول - النوبارية  -

111 - ايه دى سي للخدمات الطبية ADC For Medical Services شركة  رأس مالها 

6,000,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    11966 ورقم قيد  21803    مركز عام  عن 

إقامة وتشغيل المراكز الطبية التشخيصية أو العلجية.   بشرط  غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق )72(:  

أن تقدم )10%( سنويا بالمجان من عدد السرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالت التي يتم تقديم 

إقامة وتنظيم  الخدمة الطبية أو العلجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.   أنشطة خارج ق )72(:  

المعارض والمؤتمرات  مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار 

ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

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

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

السكندرية الوحدة 12,11,10 بالدور الثالث علوي بالعقار رقم 8 شارع كلية الطب -

112 - قصر الصفوة لتجارة الموبيليا شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم 

o   تجارة و بيع الموبيليا o   :ايداع    11969 ورقم قيد  21804    مركز عام  عن غرض الشركة هو

تجارة و  o   تجارة و بيع الدوات المنزلية o  تجارة و بيع المفروشات و المراتب و النجف و السجاد

بيع الجهزة الكهربائية   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 12 

شارع الشهيدة ام صابر -
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113 - الفرعونية للفنادق شركة  رأس مالها 400,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل  11972 ورقم قيد  21805    مركز عام  عن غرض الشركة هو :  أنشطة داخل ق )72(:  -

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 

إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملعب الجولف ومراكز الغوص والنشطة المكملة لها أو المرتبطة  للمشروع.  

تشغيل و ادارة المطاعم و الكافتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات )عدا  بها.   أنشطة خارج ق )72(:  -

توريد الوجبات الغذائية الجاهزة )دون التصنيع(  مع اللتزام بإفراد  الكحولية( و المأكولت و التيك اواى .  -

حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام 

اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة 

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 3 ش الموتيل - كينج 

مريوط -

ثان

114 - ارما فيجوال Arma Visual شركة  رأس مالها 30,000.000 قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    

اعداد التصميمات الهندسية   وذلك  o   :11982 ورقم قيد  21807    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية مكتب بالعقار رقم 34 - شارع 

تعاونيات سموحة  -

115 - وول اند فلور Wall and Floor شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   2022-12-27 

المقاولت العامة و  o   :برقم ايداع    11983 ورقم قيد  21808    مركز عام  عن غرض الشركة هو

القيام بأعمال الديكور  o   الشراف على تنفيذ المشروعات o   التوريدات العمومية o  المتخصصة و المتكاملة

و التشطيبات   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص 

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية مكتب رقم 4 - 

بالعقار رقم 34 - شارع تعاونيات سموحة  -

116 - الشمس للبانوراما و السنان شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

إقامة و تشغيل مركز طبى متخصص  o  : 11995 ورقم قيد  21810    مركز عام  عن غرض الشركة هو

في الشعة التشخيصية للفم و السنان   بشرط ان تقدم )10%( سنويا بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمة 

الطبية او العلجية او التشخيصية لها.   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين 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 

البحيرة شارع 1 - بجوار برج مرسيليا - خلف المطافى -
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117 - هوم استيشن نيو للتجارة شركة  رأس مالها 12,000.000 قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    

12038 ورقم قيد  21819    مركز عام  عن غرض الشركة هو : بيع وتجارة المخبوزات وكل ما يصنع من 

العجين والمياه الغازية  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 181 

ش عبدالسلم عارف - سابا باشا - اول

118 - يونيتد سويت للتوريدات United sweet for supplies شركة  رأس مالها 4,000.000 قيدت فى   

29-12-2022 برقم ايداع    12043 ورقم قيد  21824    مركز عام  عن غرض الشركة هو:  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 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 البحيرة جمعية الثورة - جزء رقم 4/4 - طريق ابيس  العمومى - منزل الجوهرى - بجوار كوبرى 

اللمان الدولى - قرية المراء -  كفرا لدوار -

119 - ترافيك كنترول مارين لوجستيك Traffic Control Marine Logistics T.C.M شركة  رأس 

مالها 500,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    12046 ورقم قيد  21825    مركز عام  عن 

تقديم الخدمات  الشحن البحري والجوي والدولي للبضائع )فيما عدا النقل البري(  2- غرض الشركة هو :  1-

القيام بأعمال التخليص  عموم التصدير  5- التوكيلت الملحية  4- اللوجستية )فيما عدا النقل البري(  3-

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

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

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

تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية 29 ش النبي دانيال - 

شقه 602 الدور الخامس -

120 - نيوترا لينك Neutralink شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

تجارة الدوية و المستحضرات الطبية  o   :12053 ورقم قيد  21826    مركز عام  عن غرض الشركة هو

و البيطرية و مستحضرات التجميل و الخيوط الجراحية و المحاليل الطبية و أغذية الطفال و المكملت الغذائية 

التجارة العامة  o  و الجهزة و المعدات و الدوات الطبية و مستلزماتها و خامتها و تصنيع كل ماسبق لدى الغير

o   عموم التصدير فما هو مسموح به قانونا o   التوريدات العمومية o   و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا

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  .  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 البحيرة مكتب  بحى الصالحين  -  خلف  الموقف الجديد  -

121 - سويد ماستر تيمبر تريد شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

التجارة العامة فيما هو مسموح به  o   :12057 ورقم قيد  21827    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عمارة دار السلم - الدور 

الرابع - بجوار ماكدونالدز - شارع البيطاش الرئيسى  -
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122 - ليدر تريد وود شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    12058 

التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا    o   :ورقم قيد  21828    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية عمارة دار السلم - الدور الخامس 

- بجوار ماكدونالدز - شارع البيطاش الرئيسى  -

123 - سبايس جلوبال تريد شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

التجارة العامة فيما هو مسموح به  o   :12059 ورقم قيد  21829    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شارع ام زغيو - الدور 

الثانى - حوض رقم 19 -

124 - اورينتال وود تريد شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    

التجارة العامة فيما هو مسموح به  o   :12061 ورقم قيد  21831    مركز عام  عن غرض الشركة هو

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية شارع ام زغيو - الدور 

الول - حوض رقم 19 -

125 - المختار للتوريدات وعموم التصدير شركة  رأس مالها 600,000.000 قيدت فى   2022-12-29 

o   عموم التوريدات o   :برقم ايداع    12074 ورقم قيد  21838    مركز عام  عن غرض الشركة هو

عموم التصدير فما هو مسموح به قانونا   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

السكندرية شارع وكالة الليمون -  برج مكه  - الدور الثامن  -
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فروع الشركات

1 - سنو فريش ايجيبت Snow Fresh Egypt   قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    11029 ورقم قيد   

21530   فرعى  عن غرض الشركة هو :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  و فرز وتعبئة وتغليف و تجميد  

الحاصلت الزراعية و الخضراوات و الفاكهه  إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها   وذلك دون الخلل بأحكام قوانين 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 

البحيرة موقع ممارسة النشاط  الصناعى : الكيلو 57 الصحراوى - مدخل الفجر - قرية محمد متولى الشعراوى -

2 - براند للبصريات BRAND OPTICAL ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    11088 ورقم 

قيد   10392   فرعى  عن 1  تجارة وتوزيع وبيع جميع انواع النظارات الطبية والشمسية والعدسات اللصقة 

والطبية والشنابر بكافة انواعها.

 2   اقامة وتشغيل مركز العداد وتجهيز العدسات والشنابر ) البصريات (3 عموم التصدير والتوكيلت التجارية 

وعموم التجارة والتوزيع فى كل ماهو مسمو ح به قانونا .

 4  التوريدات العموميه .

 5  اقامة وادارة وتشغيل محلت لبيع النظارات 

 0تلتزم الشركة بأحكام  القانون رقم 120 لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأح كام 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 في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة البحيرة 

اضافه فرع بالعنوان برج احلم الشباب ش عبدالسلم الشاذلي - دمنهور الجديدة

3 - براند للبصريات BRAND OPTICAL ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    11090 ورقم 

قيد   10392   فرعى  عن 1  تجارة وتوزيع وبيع جميع انواع النظارات الطبية والشمسية والعدسات اللصقة 

والطبية والشنابر بكافة انواعها.

 2   اقامة وتشغيل مركز العداد وتجهيز العدسات والشنابر ) البصريات (3 عموم التصدير والتوكيلت التجارية 

وعموم التجارة والتوزيع فى كل ماهو مسمو ح به قانونا .

 4  التوريدات العموميه .

 5  اقامة وادارة وتشغيل محلت لبيع النظارات 

 0تلتزم الشركة بأحكام  القانون رقم 120 لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأح كام 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 في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة السكندرية 

اضافه فرع بالعنوان محل رقم 4 بالعقار رقم 10 برج السلم ش الفتح - بولكلي - اول
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17 - حصاد للتجارة والتوكيلت   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    11219 ورقم قيد   20220   

فرعى  عن يضاف لغرض الشركه / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف السمده والمخصبات والمبيدات 

الزراعيه  بجهة محافظة البحيرة افتتاح فرع بالعنوان / شارع الصفا-

33 - صن سيلفر للتصدير   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    11708 ورقم قيد   18387   فرعى  عن 

غرض الشركة . التصدير . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة  بجهة محافظة القليوبية تعديل العنوان - الدور الول والثانى من المصنع المقام على قطعة الرض رقم 

12 - بلوك 20022 - العبور - القليوبية . وبذلك ينقل المقر

4 - براند للبصريات BRAND OPTICAL ش.م.م   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    11092 ورقم 

قيد   10392   فرعى  عن 1  تجارة وتوزيع وبيع جميع انواع النظارات الطبية والشمسية والعدسات اللصقة 

والطبية والشنابر بكافة انواعها.

 2   اقامة وتشغيل مركز العداد وتجهيز العدسات والشنابر ) البصريات (3 عموم التصدير والتوكيلت التجارية 

وعموم التجارة والتوزيع فى كل ماهو مسمو ح به قانونا .

 4  التوريدات العموميه .

 5  اقامة وادارة وتشغيل محلت لبيع النظارات 

 0تلتزم الشركة بأحكام  القانون رقم 120 لسنة 1982في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية والقانون رقم 121 

لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ولينشى تأسيس الشركة أى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ليخل بأح كام 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 في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في 

الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة السكندرية 

اضافه  فرع اداري بالعنوان بالعقار رقم 10 برج السلم ش الفتح - بولكلي - اول

5 - نصار للمواد الغذائية   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    11102 ورقم قيد   20738   فرعى  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان بجميع انواعها  تجاره الجمله والتجزئه لمنتجات 

اللبان ) 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 2 تقسيم شركة النصر للسيارات - مكرم عبيد -

6 - نصار للمواد الغذائية   قيدت فى   04-12-2022 برقم ايداع    11102 ورقم قيد   20738   فرعى  عن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائية ومنتجات اللبان بجميع انواعها  تجاره الجمله والتجزئه لمنتجات 

اللبان ) 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 السكندرية محل بالدور الرضى بشارع متفرع من 

طريق اسكندرية مطروح بالعقار الكائن بالكيلو 17.5 امام نقطة فورى معاذ
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7 - تسويق للتجاره والتوزيع   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    11145 ورقم قيد   2287   فرعى  

عن غرض الشركة   توزيع وبيع كافة المنتجات الغذائية والمشروبات والعصائر وبيع وتسويق وتوريد كافة 

المشروبات الكحولية وغير الكحولية والنبذة والمشروبات المقطرة بكافة انواعها والبيرة داخل عبوات مغلقة 

والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وإدارة مخازن ومستودعات كافة أنواع المشروبات الكحولية وغير 

الكحولية والنبذة والمشروبات المقطرة بكافة أنواعها والبيرة داخل عبوات مغلقة والتعبئة والتغليف وإعادة التعبئة 

بمعرفتنا ولدي الغير 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 شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها ان 

تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

السكندرية افتتاح الفرع / محل رقم 5 بالعقار رقم 37 ش عمر لطفى - كامب شيزار

8 - تسويق للتجاره والتوزيع   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    11145 ورقم قيد   2287   فرعى  

عن غرض الشركة   توزيع وبيع كافة المنتجات الغذائية والمشروبات والعصائر وبيع وتسويق وتوريد كافة 

المشروبات الكحولية وغير الكحولية والنبذة والمشروبات المقطرة بكافة انواعها والبيرة داخل عبوات مغلقة 

والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وإدارة مخازن ومستودعات كافة أنواع المشروبات الكحولية وغير 

الكحولية والنبذة والمشروبات المقطرة بكافة أنواعها والبيرة داخل عبوات مغلقة والتعبئة والتغليف وإعادة التعبئة 

بمعرفتنا ولدي الغير 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 شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها ان 

تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

القاهرة تعديل العنوان  المركز التجاري ذا ديستريكت - المنطقة الستثمارية B3 بحرم مطار القاهرة الدولي - 

المبني الداري رقم 11 بالطابق الول علوي - شيراتون - قسمن النزهة -

9 - تسويق للتجاره والتوزيع   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    11146 ورقم قيد   2287   فرعى  

عن غرض الشركة   توزيع وبيع كافة المنتجات الغذائية والمشروبات والعصائر وبيع وتسويق وتوريد كافة 

المشروبات الكحولية وغير الكحولية والنبذة والمشروبات المقطرة بكافة انواعها والبيرة داخل عبوات مغلقة 

والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وإدارة مخازن ومستودعات كافة أنواع المشروبات الكحولية وغير 

الكحولية والنبذة والمشروبات المقطرة بكافة أنواعها والبيرة داخل عبوات مغلقة والتعبئة والتغليف وإعادة التعبئة 

بمعرفتنا ولدي الغير 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 شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها ان 

تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

القاهرة تعديل العنوان  المركز التجاري ذا ديستريكت - المنطقة الستثمارية B3 بحرم مطار القاهرة الدولي - 

المبني الداري رقم 11 بالطابق الول علوي - شيراتون - قسمن النزهة -

10 - تسويق للتجاره والتوزيع   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    11146 ورقم قيد   2287   فرعى  

عن غرض الشركة   توزيع وبيع كافة المنتجات الغذائية والمشروبات والعصائر وبيع وتسويق وتوريد كافة 

المشروبات الكحولية وغير الكحولية والنبذة والمشروبات المقطرة بكافة انواعها والبيرة داخل عبوات مغلقة 

والستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وإدارة مخازن ومستودعات كافة أنواع المشروبات الكحولية وغير 

الكحولية والنبذة والمشروبات المقطرة بكافة أنواعها والبيرة داخل عبوات مغلقة والتعبئة والتغليف وإعادة التعبئة 

بمعرفتنا ولدي الغير 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 شبيهه بأعمالها أو التي تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج . كما يجوز لها ان 

تندمج مع الهيئات السالفة أو تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية  بجهة محافظة 

مطروح افتتاح الفرع / محل رقم 12 بمنطقة خدمات فندق جاز تمارينا بالساحل الشمالى الغربى
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34 - ابناء البودى لتصنيع النتركوم ش.ذ.م.م   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    11723 ورقم قيد   

9798   فرعى  عن *** اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اجهزة النتركوم .

 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 السكندرية اضافه  

فرع ادارى للشركه فى الدور الول في شارع 246 من شارع محمد حسين هيكل - المندرة -

11 - السكندرية لتعبئة وتغليف المواد الغذائية   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    11208 ورقم قيد   

12570   فرعى  عن غرض الشركة هو

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة كافة أنواع العصائر.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المياه الغازيه.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الحلويات والمثلجات.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة الزيوت.

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة الغلفة والستيكرز والكرتون والزجاجات البلستيكية اللزمة لتصنيع منتجات 

الشركة.

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

  تلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , 

وفي حالة عدم

إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 

ولئحته التنفيذة ,

مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار إليه بالضمانات والحوافز الوارده به وبلئحته التنفيذية.

تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية قبل

النشاط الخارج عن تلك المجالت.

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

هذه النشطة .

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

تعاونها على تحقيق

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

القانون  بجهة محافظة السكندرية اضافه  موقع ممارسة النشاط الصناعي طريق أبيس الولي - خورشيد القبلية - 

ثان
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12 - ماهر خلف لتصنيع وتصدير الكياس والشنط البلستيكية   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكياس  11165 ورقم قيد   18705   فرعى  عن غرض الشركة هو:  "

والشنط البلستيكية وتصديرها.   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون 

الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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.   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 البحيرة موقع ممارسة النشاط : موقع ممارسة النشاط الصناعى  :- 

قطعه رقم )239 أ ( محافظة البحيرة -حوش عيسى - مدينة حوش عيسى - المنطقه الصناعية

35 - التبادل لخدمات السيارات المتكاملة )تيكو(   قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    11756 ورقم قيد   

15066   فرعى  عن غرض الشركة  بعد التعديل هو:-   تجارة الزيوت والشحومات وتقديم خدمات ما بعد البيع 

واقامة وتشغيل مركز لخدمة وصيانة السياراتوتاجير المعدات الميكانيكية الثابته و المتحركة ) فيما عدا التاجيير 

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

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

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

فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  

13 شارع  كمال الدين  صلح -  سموحه  - قسم

13 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

11290 ورقم قيد   21621   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 السكندرية محل تجارى رقم )1( بجوار عمارة )36( بالعقار رقم)58( شارع محمد 

صفوت
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14 - شركة ماكس ماصل إليت Max Muscle Elite )ش.ذ.م.م(   قيدت فى   06-12-2022 برقم ايداع    

11290 ورقم قيد   21621   فرعى  عن غرض الشركة :ـ 1  الستيراد والتصدير 2  التجارة والتوزيع 

والتوكيلت التجارية 3  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المكملت الغذائية الحيوية والدوية ومستحضرات 

التجميل والمستحضرات الطبية والمنتجات الصحية والطبيعية ) العشاب ( والمواد الغذائية والغذية الرياضية 

والغذية الخاصة والمشروبات فيما عدا الكحلية 4  بيع وتجارة المربات وأغذية الطفال والزيوت والذبدة 

والمكسرات والحلوي والحلوى الجافة والشيكولته وكذلك الملبس الرياضية والمستلزمات والكسسوارات 

الرياضية والجهزة الرياضية 5  التوريدات العمومية 6  التصنيع لدي الغير 7  اقامة وتنظيم وادارة المعارض 

والمؤتمرات فيما عدا السياحية بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدا 8  اقامة وادارة وتشغيل 

المراكز التجارية 9  التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 10  ادارة المشروعات ) فيما عدا الدارة 

الفندقية ( 11  اقامة وادارة المطاعم والكافتيريات ) فيما عدا العائمة ( وتقديم المأكولت والمشروبات بكافة 

أنواعها وأشكالها ) فيما عدا الكحلية ( اقامة واقامة المطاعم بشرط استصدار التراخيص اللزمة . تلتزم الشركة 

باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكالة التجارية ول ينشيء 

تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبها ل يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو 

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

التنفيذية .  بجهة محافظة الجيزة الدور الول - عقار رقم 19 ب - شارع 29 - مدينه التحرير - امبابه -

15 - شركه المرجان للنقل و الملحه الدوليه   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    11252 ورقم قيد   

906   فرعى  عن النقل الدولى للبضائع )عدا النقل الجوى ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  بجهة محافظة السكندرية اضافه فرع جديد 

للشركة كائن في شارع طريق ام زغيو امام جهاز شئون البيئة العامرية

16 - حصاد للتجارة والتوكيلت   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    11219 ورقم قيد   20220   

فرعى  عن يضاف لغرض الشركه / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف السمده والمخصبات والمبيدات 

الزراعيه  بجهة محافظة كفر الشيخ شقه رقم )1( - الدور الخامس - برج شرابي - امام الداره التعليميه - بلطيم -

18 - المتحدة للمحاصيل الزيتيه والصناعات المرتبطة   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    11284 ورقم 

قيد   21619   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 القاهرة وحدة A219 مبنى كايرو بيزنس بارك - النصر ثاني - القاهره الجديدة -
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19 - المتحدة للمحاصيل الزيتيه والصناعات المرتبطة   قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    11284 ورقم 

قيد   21619   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 البحيرة 

معصرة لعصر البذرة بمساحة 1000 م2 – بمحلج بمدينة  كفر الدوار – ناحية العكريشة

20 - البراج للتنمية والستثمار   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    11352 ورقم قيد   21359   

فرعى  عن انشطة من قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية 

والكيماويات اللزمة للمعامل   انشاء او اداره او تشغيل ودور الحضانة والمدارس ) فيما عدا الدوليه (   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 قانون الستثمار   المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة   التوريدات 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 عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار 17 لسنة 2017   مع التزام الشركه بافراد حسابات ماليه مستقله 

مركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار   وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى 

المزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 17 لسنة 2017   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 الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة السكندرية بالمنطقة الصناعية بحرى السكة الحديد قبلى 

مصرف النوبارية زاوية عبدالقادر الصناعية ـ
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21 - البراج للتنمية والستثمار   قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    11352 ورقم قيد   21359   

فرعى  عن انشطة من قانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية 

والكيماويات اللزمة للمعامل   انشاء او اداره او تشغيل ودور الحضانة والمدارس ) فيما عدا الدوليه (   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 قانون الستثمار   المقاولت العامة 

والمتخصصة والمتكاملة   التوريدات 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 عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار 

بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار 17 لسنة 2017   مع التزام الشركه بافراد حسابات ماليه مستقله 

مركز مالى مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار   وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى 

المزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار 17 لسنة 2017   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 الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون ولئحته التنفيذية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة 

التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة كفر الشيخ قرية دمنكه - بجوار المسجد القبلى -

22 - موز موز جروب MOZ MOZ GROUP   قيدت فى   13-12-2022 برقم ايداع    11465 ورقم 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به  قيد   18117   فرعى  عن غرض الشركة  بعد التعديل هو:     1-

إدارة المحلت التجارية  ادارة المشروعات عدا الدارة الفندقية  4- التوريدات العمومية  3- قانونا.  2-

التوكيلت التجارية :تلتزم الشركة باحكام القانون رقم120 في شان تنظيم اعمال  والمطاعم والكافتريات  5-

الوكالة التجارية ول ينشئ تأسيس الشركة اي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة 

لمزاولة غرضها مع الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.  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 الركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية.  بجهة محافظة السكندرية الفرع الكائن في : عقار رقم )56( شارع 

إسكندرية مطروح ـ قسم

23 - شركة إم.واي.إس MYS لدارة المشروعات السياحية و المطاعم و الكافيهات   قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    11506 ورقم قيد   15542   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو : 1- اعداد و توريد 

الوجبات الغذائية. 2-  ادارة المطاعم والكافيهات الثابتة وبيع الماكولت والمشروبات الباردة والساخنة والتيك اوى 

.  بجهة محافظة السكندرية المحل التجارى الكائن بمحطة الرمل مبني جراج حديقة الخالدين امام طريق الجيش 

مباشرة يمينه محل اوبوا للموبيليات ومحل استار بكس من اليسار  - قسم

24 - شركة إم.واي.إس MYS لدارة المشروعات السياحية و المطاعم و الكافيهات   قيدت فى   2022-12-14 

برقم ايداع    11508 ورقم قيد   15542   فرعى  عن غرض الشركة بعد التعديل هو : 1- اعداد و توريد 

الوجبات الغذائية. 2-  ادارة المطاعم والكافيهات الثابتة وبيع الماكولت والمشروبات الباردة والساخنة والتيك اوى 

.  بجهة محافظة السكندرية المحل رقم 54 شارع بحرى بك - قسم
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25 - فلورا ترافيل Flora travel   قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    11557 ورقم قيد   18787   

فرعى  عن غرض الشركة هو  :- 1  تشغيل وسائل النقل )البرية( لنقل السائحين  2  تشغيل وسائل النقل النهرية 

والبحرية القائمة بالفعل والسابق الحصول لها على تراخيص من الجهات المعنية لنقل السائحين  3   تنظيم رحلت 

سياحية جماعية او فردية داخل مصر او خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق 

بها من خدمات ول يشمل ذلك النقل الجوى  4  بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير ونقل المتعة وحجز الماكن 

على وسائل النقل المختلفة وكذلك الوكالة عن شركات الطيران فى بيع وصرف تذاكر السفر وشركات الملحه 

وشركات النقل الخرى *  وفقا لحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلته واخرها القانون رقم 125 لسنة 

2008 ولئحته التنفيذية الصادرة بالقرارا الوزارى رقم 209 لسنة 2009  كل ما سبق فيما عدا النقل الجوى   

مع إفراد حسابات مستقلة ومركز مالي خاص لكل نشاط على حدة . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  بجهة محافظة البحيرة اضافه 

فرع للشركة الكائن فى محل 1 الدور الرضى  عقار2 ش رجال العمال من ش جمال عبد الناصر  -

26 - براكت للتصنيع والهندسة والمقاولت ش.م.م   قيدت فى   18-12-2022 برقم ايداع    11602 ورقم قيد   

1378   فرعى  عن 1 اعمال التصميمات وتصنيع النشاءات المعدنية واوعية الضغط والغليات واعمال المعادن 

2 جميع انواع العمال الهندسية والمقاولت 3 اعمال التركيبات الصناعية والكهربائية والجهزة 4 عموم 

الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية وعموم التجارة والمقاولت وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها  بجهة محافظة السكندرية اضافه مقر ادراى للشركة بالعنوان /2 شارع اسطنبول - 

محطة الرمل - قسم

National Bank of Kuwait - Egypt -  46 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

الوطنى

NBK ش.م.م   قيدت فى   31-12-2022 برقم ايداع    12076 ورقم قيد   21839   فرعى  عن المساهمة 

فى تيسير التمويل وتطوير السوق النقدى والمالى واجتذاب المدخرات المتاحة للستثمار من اجل تحقيق معدل 

افضل للتنمية القتصادية والجتماعية فى جمهورية مصر العربية وتحقيقا لذلك سيتم تسجيله  كبنك تجارى تكون 

من اغراضه مزاولة كافة العمليات المصرفية المصرفية والمالية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالعملت 

المصرية وغيرها من العملت  بجهة محافظة السكندرية افتتاح فرع : سيتى سنتر مول - أمام الداون تاون

27 - كوميت للتنمية وإدارة المشروعات Komet   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    11643 ورقم قيد   

20415   فرعى  عن غرض الشركة  هو:   اقامة و تشغيل و ادارة  مركز لعداد و تنمية و تدريب  الموارد 

البشرية.  تقديم الستشارات الفنية والعلمية )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 المدارس فيما ليتعدى التعليم الثانوى  التوكيلت التجارية  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  .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

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

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

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

السكندرية اضافه فرع للشركة الكائن فى  الشقة  رقم4 بالعقار رقم  58 شارع عبد العزيز فهمى  - ستانلى  - 

اول
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28 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE   قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    11661 ورقم قيد   21731   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 البحيرة 

أفتتاح فرع آيتاي البارود:)فرع تمويلي( بالعنوان الكائن في الدور الثاني )الول علوي( العقار الكائن بشارع 

رمسيس .

29 - سندة للتمويل متناهى الصغر SANDAH FOR MICROFINANCE   قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    11661 ورقم قيد   21731   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 الجيزة 21ب 

شارع جامعة الدول العربيه -المهندسين
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30 - دالتكس للتطوير الزراعى ش.م.م   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    11671 ورقم قيد   12992   

فرعى  عن غرض الشركة : إستصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التى تجعلها قابلة للستزراع   

إستزراع الراضى حسب ما تسمح به القوانين السارية ويشترط في أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر   صيد السماك وكذا إقامة 

المزارع السمكية   محطات تشغيل وتداول الحاويات   انتاج وتعبئة وتغليف وتشميع وفرز وتوزيع وحفظ وتخزين 

وتجميد وتجفيف جميع الحاصلت الزراعية والمواد الغذائية لدى الغير والشركة ويشمل أعمال الشحن والتفريغ 

اللزمة لمباشرة النشاط   التبخير وما يستلزمه من مواد ومعدات ومستلزمات ومبيدات لزمة للتبخير لمحطات 

الفرز والتعبئة للحاصلت الزراعية وذلك للبضائع المصدرة او البالتات والخشاب المستخدمة للشركة وللغير   

الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والبضائع والمحاصيل البستانية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية 

ومحطات الحاويات وصوامع الغلل ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية 

والبضائع والمحاصيل البستانية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها وانتاجها وتعبئتها 

وتغليفها وتشميعها وفرزها وتوزيعها وتجفيفها لدى الغير وادى الشركة وتملك وادارة واستئجار وتأجير الثلجات 

ومحطات التعبئة والتغليف الفرز وخلفه مما يلزم لتحقيق نشاط الشركة واغراضها ومحطات الحاويات وصوامع 

حفظ وتخزين الغلل ويدخل ضمن جميع النشطة المشار اليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة أيا منها 

وكافة اعمال الشحن والنقل سواء كان بسيارات الشركة او بسيارات الغير وذلك لحساب الشركة او لحساب الغير   

إقامة وتشغيل مصنع لنتاج كافة مستلزمات الزراعة والري واللت و الكيماويات الزراعية والصناعية والسمدة 

والمبيدات وكذلك إنتاج التقاوي والبذور والشتلت للشركة أو للغير . يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ان 

تشترك باى وجه من الوجوه مع الهيئات والمنشأت التى تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق اغراضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقابها وذلك 

طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية   ثانيا النشطة الموجودة خارج قانون 72 :   شراء وانتاج وتجميع وتجارة  

المعدات واللت عموما  وخطوط النتاج والماكينات وكافة المعدات الزراعية والجرارات واجهزة ومعدات 

الزراعة والحصاد والجهزة الميكانيكية واللكترونية  ومواد ومستلزمات ومهمات  الفرز والتدريج والتعبئة 

والتغليف والتشميع والتنظيف والوزن وأجهزة القياس والختبار ومكونات كافة ما سبق ذكره وقطع غيارهم سواء 

لنتاج وتعبئة الحاصلت الزراعية ومخازن تبريدها وخلفه  وكافة مستلزمات الزراعة والري  وأجهزة الري 

المحوري والطلمبات ومضخات ورافعات السوائل وكذلك المبيدات والماكينات واللت اللزمة لستصلح 

الراضي والحفر والتشييد والتسويق ووسائل النقل والسيارات وقطع غيارهم واطاراتهم . واقامة ثلجات الحفظ 

والتبريد واستيراد معداتها مكوناتها لجميع النشطة والسلع فيما عدا الكمبيوتر والطابعات   تقديم الستشارات 

والمعونة الفنية للغير فى مجالت تخصص الشركة وخبراتها فيما عدا الستشارات القانونية والمالية   الستيراد 

عموما  والتصدير  لكافة اغراضها وخاصة تصدير منتجاتها الزراعية وخلفه والتوكيلت التجارية والتوريدات 

العمومية   تملك وادارة وإستئجار وتأجير الراضى والمكاتب والمخازن مما جميعه مما  يلزم لتحقيق نشاط 

الشركة وأغراضها وأهدافها   المقاولت العامة مما جميعه وكافة ما تستلزمه من أعمال مدنية وإنشائية وخرسانية 

وميكانيكية وخلفه وكافة اعمال انشاء وتركيب الجمالونات وأجهزة الرى المحورى وكافة أنظمة الرى الخرى 

ووكافة ما تستلزمه أعمال إنشائها وتركيباتها   إقامة المعارض بشرط إستصدار الترخيص اللزم لكل معرض 

على حدة من الهيئة العامة للمعارض والسواق الدولية   كافة ما يستلزم القيام بأعمال إستيراد وتجارة وتركيبات 

اجهزة الرى المحورى بكافة مكوناتها ومشتملتها وقطع غيارها   شراء و التجار فى التقاوي وكافة مستلزمات 

الزراعة والرى واللت والكيماويات الزراعية والصناعية والسمدة والمبيدات والبذور والشتلت المستوردة 

والمحلية للشركة او للغيرمع اللتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاة ما 

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

2008 ومع مراعاة احكام القوانين 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 ا وفى 

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

التنفيذية   ول يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب و البضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او 

خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل والبرى 

الداخلى و الدولى  بجهة محافظة البحيرة مزرعه ليلي ومساحتها 340 فدان و7 قيراط و 2 سهم
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31 - كونستراكشن انتيليجنت سوليوشنز Construction Intelligent Solutions . )ش.م.م(   قيدت فى   

20-12-2022 برقم ايداع    11668 ورقم قيد   17103   فرعى  عن غرض الشركة :  

عموم التصدير 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  .

تجارة مواد البناء الحديثة ومواد التشطيبات والدهانات والكرانيش الفيوتك وخشب الHDF  بكافة انواعه   

تجارة وتوزيع وتوريد المواد العازلة واضافات الخرسانات ومواد تفويط ومعالجة الخرسانات وعدد الورش _  

حجر قطعية  صنفرة  حجر تجليخ(

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 السكندرية اضافة فرع الكائن في : عزبة القلعة  شارع قنال المحمودية برج 

مكة -

 ثاني

32 - صن سيلفر للتصدير   قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    11708 ورقم قيد   18387   فرعى  عن 

غرض الشركة . التصدير . التجارة العامة فيما هو مسموح به قانونا . اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس 

الجاهزة  بجهة محافظة السكندرية محل رقم 8 شارع اللجتية مع شارع المحروقي - البراهيميه

36 - فلوكيجر جروب للتجارة والصناعة FLUCKIGER ش.م.م   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    

11820 ورقم قيد   6149   فرعى  عن 1  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع : أ  حلوى من عجين حلويات شرقية 

ب  حلوى جافة شاملة حلوى المولد او حلوى جلتينيه ج  حلوى متنوعه للهدايا  شيكولته او ملبسات د  حلوى من 

عجين كعك وغريبه وبيتى فور هـ  حلوى من عجين جاتوهات او تورتات و  بيتزوات ز  كرواسان وباتيه وفطير 

وساندويتش محشو 2  عموم الستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية والتجارة والتوريدات 3  عموم اعمال 

المقاولت المتكاملة 4  الستثمار العقارى ويشمل شراء الراضى وتقسيمها ومدها بالمرافق وتهيئتها لقامة 

المنشات عليها على اختلف انواعها وذلك بهدف الب ناء او البيع او التأجير او الدارة مع مراعاة احكام القوانين 

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

السكندرية اضافة منفذ بيع الكائن / عقار رقم 174 طريق اسكندرية مطروح -امام مدرسة العجمى النموذجية - 

االهانوفيل -

37 - زد كولكشن للتجارة العامة   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    11840 ورقم قيد   21552   

فرعى  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 

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 محل بالعقار رقم 12 شارع المتوكل
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38 - زد كولكشن للتجارة العامة   قيدت فى   22-12-2022 برقم ايداع    11840 ورقم قيد   21552   

فرعى  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 

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 تعديل العنوان - العقار رقم 144 أ جسر السويس - الف مسكن -

39 - بالم سيتى للستثمار العقارى Palm City For Real Estate Investment ش.م.م   قيدت فى   

الستثمار  25-12-2022 برقم ايداع    11877 ورقم قيد   6365   فرعى  عن غرض الشركة :    1-

عموم التجارة  العقارى من ادارة وتأجير وتشغيل الوحدات الدارية والتجارية المجهزة وغير المجهزة  2-

والتصدير والتوريدات 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 

السكندرية اضافه فرع اول للشركة الكائن بالعنوان/ ابراج بالم سيتى شارع )30( الجديد متفرع من النبوى 

المهندس - بجوار مستشفى صدر المعمورة - قسم ثانى

40 - بالم سيتى للستثمار العقارى Palm City For Real Estate Investment ش.م.م   قيدت فى   

الستثمار  25-12-2022 برقم ايداع    11885 ورقم قيد   6365   فرعى  عن غرض الشركة :    1-

عموم التجارة  العقارى من ادارة وتأجير وتشغيل الوحدات الدارية والتجارية المجهزة وغير المجهزة  2-

والتصدير والتوريدات 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 

السكندرية اضافه فرع ثانى للشركة العقار الكائن بالعنوان / شارع )30( المستجد من النبوى المهندس - المندرة -

41 - العامرية للطفلة ومواد البناء   قيدت فى   26-12-2022 برقم ايداع    11930 ورقم قيد   19001   

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز الطفلة ومشتقاتها وتنشيطها وطحنها  فرعى  عن غرض الشركة هو:  "

وتعبئتها وتصنيع مواد البناء والطوب الطفلى.    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 البحيرة موقع ممارسة النشاط : المصنع الكائن بجوار بئر 7 بملك مديرية السكان ادارة 

الملك -

Page 73 of 195 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

42 - ام بى ايه للملبس الجاهزة M.B.A   قيدت فى   27-12-2022 برقم ايداع    11980 ورقم قيد   

17217   فرعى  عن غرض الشركة هو :

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  

تجارة الجملة والتجزئة للملبس الجاهزة بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة  

التصدير   

مع اللتزام بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي 

حالة عدم إلتزام اللتزام بهذا الشرط يسقط حق 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. 

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

هذه النشطة .

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

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

طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة النشاط  الصناعى  -  الكيلو  24  طريق 

اسكندرية  الصحراوى  - منطقة مرغم بحرى

   Opulent For Transport and Logistical Services 43 - أوبلينت للخدمات اللوجيستية والنقل

قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    12004 ورقم قيد   10124   فرعى  عن تقديم الخدمات اللوجستيه من 

الشحن والتفريغ والتوكيلت الملحيـه وخـدمات النقل البري والبحـرى للبضائع والتخليص الجمركي " ول يتم 

مزاولة نشاط النقل البري للركاب او البضائع ) الداخلي - الدولي ( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري 

أو خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص اللزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري 

الداخلي والدولي " .  - اقامة وتشغيل المطاعم الثابتة والكافيتريات لتقديم الوجبات الغذائية الجاهزة بكافة انواعها 

واشكالها والمشروبات بكافة أنواعها واشكالها )فيما عدا المشروبات الكحولية والخمور بانواعها(  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 الوجـوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضـها فـي مصـر أو في الخارج , كمـا يجـوز لها أن تندمج في الهيئات 

السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .  بجهة محافظة السكندرية فرع 

للشركة في : القطع ارقام )18,19,20,25,26 (- تقسيم رقم )1( بجمعية حي العامرية التعاونيه للسكان - 

منطقه كينج مريوط - طريق الكافوري - الكليو 5.5 - ثان

44 - هشام مصطفى عبدالبارى مصطفى وشركاه   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    12066 ورقم قيد   

21833   فرعى  عن اصبح 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 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 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 كفر الشيخ شنو - بجوار مسجد النور - مركز كفر الشيخ -
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45 - هشام مصطفى عبدالبارى مصطفى وشركاه   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    12066 ورقم قيد   

21833   فرعى  عن اصبح 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 350لسنة 2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 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 مطروح : القطعة رقم )0972( - بمنطقة المغرة -  مشروع 

استصلح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان  -

National Bank of Kuwait - Egypt -  47 - بنك الكويت الوطنى - مصر - ش.م.م

الوطنى

NBK ش.م.م   قيدت فى   31-12-2022 برقم ايداع    12076 ورقم قيد   21839   فرعى  عن المساهمة 

فى تيسير التمويل وتطوير السوق النقدى والمالى واجتذاب المدخرات المتاحة للستثمار من اجل تحقيق معدل 

افضل للتنمية القتصادية والجتماعية فى جمهورية مصر العربية وتحقيقا لذلك سيتم تسجيله  كبنك تجارى تكون 

من اغراضه مزاولة كافة العمليات المصرفية المصرفية والمالية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بالعملت 

المصرية وغيرها من العملت  بجهة محافظة القاهرة القاهرة الجديدة رقم 155 - القطاع الول - مركز المدينة -
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 محو - شطب

1 - سباروSparrow لصاحبها : احمد على مصطفى فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   13468 قيد فى 

20-08-2019 برقم ايداع  4374 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

2 - او ايه OA لصاحبتها :- مى مجدى ابراهيم السيد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   19532 قيد فى 

13-04-2022 برقم ايداع  3035 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

3 - النور للنتاج الداجني    لصاحبها :  عبدالهادى مصطفى محمد مصطفى احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   

20766 قيد فى 25-09-2022 برقم ايداع  8378 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد

4 - الكينج للتنمية والستثمار لصاحبها  رمضان جاب ا عبد الحميد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   5845 قيد 

فى 09-06-2013 برقم ايداع  1536 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

5 - كيان - تشيد بناء لصاحبها : علء محمد امام احمد سعد  تاجر فرد سبق قيده برقم   14461 قيد فى 

22-01-2020 برقم ايداع  468 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

6 - الطفولة الملكية                                     لصاحبها : احمد حسن احمد منسى  تاجر فرد سبق قيده برقم   

19724 قيد فى 17-05-2022 برقم ايداع  3879 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد

7 - جابر محمد على محمد على      لصاحبها/  جابر محمد على محمد على  تاجر فرد سبق قيده برقم   19966 

قيد فى 14-06-2022 برقم ايداع  4954 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

8 - منشأة التحاد للصناعات الغذائية لصاحبها - خميس عبد الرحيم السيد ابو النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم   

183 قيد فى 07-06-2005 برقم ايداع  302 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو 

القيد

9 - ايجينسيس EGENSYS )لصاحبتها  نجاه محمد محمد الشرقاوى(  تاجر فرد سبق قيده برقم   8374 قيد 

فى 18-04-2016 برقم ايداع  1360 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

10 - خالد احمد خيرى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم   8884 قيد فى 24-10-2016 برقم ايداع  

3593 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

11 - ايجى ايطاليا )لصاحبها  حامد السيد حامد مصطفى( قانون 72 لسنه 2017  تاجر فرد سبق قيده برقم   

10280 قيد فى 30-10-2017 برقم ايداع  4942 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد

12 - إبداع ميديا         لصاحبها : احمد محمد سعد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   16096 قيد فى 

08-12-2020 برقم ايداع  6071 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

Page 76 of 195 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

رأس المال

1 - ماز MAZ لصاحبها  محمد ابراهيم  فتحى  ابراهيم  عتس تاجر فرد سبق قيده برقم   19797 قيد فى 

25-05-2022 برقم ايداع   4228 فى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

2 - منشأة قوباء للتصنيع لصاحبها  محمد كامل محمد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم   158827 قيد فى 

21-11-2001 برقم ايداع   10651 فى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

10,000,000.000

3 - اسكندرية الدولية للتريكو والملبس الجاهزة لصاحبها : نادر احمد اسماعيل محمد النجار تاجر فرد سبق قيده 

برقم   16518 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع   712 فى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  3,000,000.000
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العناوين 

1 - كازكو ضانه KAZCODANA   لصاحبها : خالد محمد السيد بدوى الماظ تاجر فرد سبق قيده برقم    

18991 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    803 وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية إضافة فرع بالعنوان الكائن شقه بالدور الول

 العقار الكائن برقم 27 أ تنظيم / 20 شارع زكى رجب - سموحه -

2 - الحصاد الذهبى للبلستيك Golden Harvest Plast      صاحبها : اشرف احمد عبد الحميد عمرو تاجر 

فرد سبق قيده برقم    17234 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع    3037 وفى تاريخ  06-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية موقع ممارسة النشاط الصناعى :الوحدات 13و14و15و16-مجمع 

الصناعات الصغيرة -مرغم2-

3 - الحصاد الذهبى للبلستيك Golden Harvest Plast      صاحبها : اشرف احمد عبد الحميد عمرو تاجر 

فرد سبق قيده برقم    17234 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع    3037 وفى تاريخ  06-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية عقار رقم 2 شارع 16 الطريق الدولى -ثان

4 - الفيروز ELFyroz                          لصاحبها : رمضان محمد السيد مناع تاجر فرد سبق قيده برقم    

21275 قيد فى 10-11-2022 برقم ايداع    10175 وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية   شارع عبد السلم عارف _ سيدي بشر بحري - أول

5 - توتو TOTO ) لصاحبها احمد السيد عباس مسلم ( تاجر فرد سبق قيده برقم    10095 قيد فى 

26-09-2017 برقم ايداع    4268 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع للمنشاة الكائن فى  33شارع النصر  -

6 - مركز النخبة للشعة التشخيصية                لصاحبها : ماهر حسنى إسماعيل منصور حجازى تاجر فرد 

سبق قيده برقم    21332 قيد فى 15-11-2022 برقم ايداع    10375 وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة البحيرة شارع ادفينا -

7 - مركز النخبة للشعة التشخيصية                لصاحبها : ماهر حسنى إسماعيل منصور حجازى تاجر فرد 

سبق قيده برقم    21332 قيد فى 15-11-2022 برقم ايداع    10375 وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه فرع للمنشاة الكائن فى ادفينا بجوار موقف المحمودية -

8 - انفينتي ايطاليا لصاحبها :  معين يحيى على  العوامله تاجر فرد سبق قيده برقم    19350 قيد فى 

17-03-2022 برقم ايداع    2302 وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

شارع مسجد ضيف ا _ مرغم الصناعيه_ بجوار مصنع نيو أرت

9 - حور لتصنيع و فرز و دش المحاصيل الزراعيه لصاحبها : محمد عبد العزيز كامل عبد الحميد عكاشه تاجر 

فرد سبق قيده برقم    11998 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع    5847 وفى تاريخ  21-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى  : القطعه رقم 113 - 

المنطقه الصناعيه -
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النشاط

1 - نوفا بلست لصاحبها وائل النص عبدالعال احمد تاجر فرد سبق قيده برقم  10510 قيد فى 2017-12-28 

برقم ايداع    6108وفى تاريخ  01-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أدوات 

منزلية من البلستيك ) أكواب , أطباق , علب ثلجة , أطقم توابل (. - عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لمباشرة نشاطها.

2 - منشاة الر وود ALR WOOD لصاحبها  محمد عبد الحليم رشدى احمد محمد تاجر فرد سبق قيده برقم  

5609 قيد فى 24-02-2013 برقم ايداع    542وفى تاريخ  04-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط بعد 

التعديل هو :-  1- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الثاث الخشبي وتشكيل وتشغيل المعادن ودهانهما . مع مراعاة 

احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة

3 - النور انسبكشين جروب Al Nour Inspections Groups    لصاحبها /  هاني محمد السيد نجم تاجر 

فرد سبق قيده برقم  21553 قيد فى 05-12-2022 برقم ايداع    11113وفى تاريخ  12-12-2022  تم تعديل 

النقل البحري والساحلي, ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي  النشاط ليصبح  النشاط  :  1 

فحص ومعاينة السفن والبضائع . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات  تعمل تحت العلم المصري.   2 

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

4 - الفراعنة لصاحبها : اشرف على انور عبد العال خليل تاجر فرد سبق قيده برقم  19098 قيد فى 

15-02-2022 برقم ايداع    1208وفى تاريخ  13-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح    -         إقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة بكافة أنوعها .   -    استصلح واستزراع الراضى البور والصحراوية 

أو إحداهما . استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع . استزراع الراضى 

المستصلحة . وذلك كله في حدود اقل من 1000 فدان ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضى مخصصة 

لغراض الستصلح والستزراع , وان تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر . فيما عدا المناطق 

الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 , 

وكذا مناطق شبة جزيرة سيناء وحليب وشلتين .   -         تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج 

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

السللت أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.   -         إقامة المزارع السمكية .   -         عموم 

التوريدات على وجه الخص توريد السن  والمواد الغذائية والرمل وتوريد الثاث والخشاب.   -         المقاولت 

العمومية  .   -         استغلل المناجم والمحاجر .   -         تجارة قطع الغيار والمشغولت المعدنية وجميع 

الجهزة اللكترونية و  اجهزة الكمبيوتر بالمناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة .   -         عموم 

التصدير .   -         النقل البرى للبضائع على سيارات الغير .  -       تاجير اللت والمعدات فيما عدا التاجير 

التمويلى.  صناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت بما تشمله من أنظمة صناعية وتصميم وتطوير اللكترونيات 

ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى

5 - فينسيا لطفاء الحرائق لصاحبها : على حبيب محمد الغمراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  17717 قيد فى 

15-08-2021 برقم ايداع    4780وفى تاريخ  18-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشاط :  *1* اقامة 

وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة اجهزة الطفاء ومشتملتها . 2- لخلط وتعبئة مسحوق كيماوي جاف ) بودرة طفاية 

الحريق ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها .

6 - انفينتي ايطاليا لصاحبها :  معين يحيى على  العوامله تاجر فرد سبق قيده برقم  19350 قيد فى 

17-03-2022 برقم ايداع    2302وفى تاريخ  19-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط ليصبح : 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواتير وطلمبات اعماق غاطسه دوالتوريدات العموميه
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7 - حور لتصنيع و فرز و دش المحاصيل الزراعيه لصاحبها : محمد عبد العزيز كامل عبد الحميد عكاشه تاجر 

فرد سبق قيده برقم  11998 قيد فى 15-11-2018 برقم ايداع    5847وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل 

النشاط ليصبح  النشاط :   اقامة وتشغيل مصنع لتصنع و فرز ودش وتعبئة الحاصلت الزراعية و تصنيع 

مستلزمات انتاجها ) علي ان يقتصر تجهيز وتعبئه الحاصلت الزراعيه   فاصوليا   لب  سوبر   لب كوسه   لب 

مع  عباد ابيض   فول عريض   فول مجروش   لوبيا   عدس ( عموم التصدير  ) فى حدود الميموح به قانونا (  "

اللتزام المنشاه  بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , 

وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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

8 - الجمال كولد إستور لصاحبها محمد على احمد الجمال تاجر فرد سبق قيده برقم  7588 قيد فى 

22-06-2015 برقم ايداع    2129وفى تاريخ  22-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  نشاط المنشاه بعد 

أقامه وتشغيل ثلجه لحفظ المواد الغذائيه والخضروات والفاكهه بكافه أنواعها واللحوم واللبان   • التعديل :  •

الستيراد والتصدير أقامه وتشغيل محطه فرزوتدريج وتشميع وتعبئه وتغليف الحاصلت الزراعيه   •

9 - القصى للستثمار والتنمية لصاحبها  حمد عبد ربه عبد المولى مطراوى تاجر فرد سبق قيده برقم  5001 قيد 

فى 02-05-2012 برقم ايداع    1073وفى تاريخ  25-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  النشاط بعد التعديل 

:-   إستصلح واستزراع الراضي البور والصحراوية أو إحداهما :  أ-استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق 

الساسيه التي تجعلها قابله الستزراع   ب- استزراع الراضي المستصلحة في حدود أقل من 1000فدان   

ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصه لغراض الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق 

الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350لسنة 

2007وقرار رئيس الجمهورية رقم 356لسنة 2008 وكذا منطقة شبه جزيرة سيناء .  2-النتاج الحيواني 

والداجني:  أ- تربية جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريغ أو انتاج البيض او 

التسمين أو اللحوم .  ب- تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان او التسمين أو 

اللحوم .  3- إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخشبية.  4- نقل المخلفات الصالحة وغير الصالحة 

والخدمات البيئية .  5_ عموم المقاولت و توريد وتأجير المعدات واللت  مع مراعاة :  _التزام المنشأة بأفراد 

حسابات مستقلة ومنفردة لكل نشاط علي حدة .  _ أحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة .

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    05-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   18991 وتم ايداعه بتاريخ   

02-02-2022  برقم ايداع 803.000 الى : كازكو ضانه KAZCODANA   لصاحبها : خالد محمد السيد 

بدوى الماظ

2 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19350 وتم ايداعه بتاريخ   

17-03-2022  برقم ايداع 2,302.000 الى : انفينتي ايطاليا لصاحبها :  معين يحيى على  العوامله

3 -  فى تاريخ    19-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19385 وتم ايداعه بتاريخ   

23-03-2022  برقم ايداع 2,454.000 الى : رايت لتجارة الجهزة الكهربائية لصاحبها / صلح الدين فريد 

السيد فهمى

4 -  فى تاريخ    20-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   19368 وتم ايداعه بتاريخ   

21-03-2022  برقم ايداع 2,391.000 الى : الحنين   لصاحبها : احمد خالد احمد محمد المنصورى

5 -  فى تاريخ    22-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   15660 وتم ايداعه بتاريخ   

30-09-2020  برقم ايداع 4,538.000 الى : المصرية الوربية  لتصنيع  الحاصلت  الزراعية  لصاحبها )

فايزه محمد عبدالعزيز الطوفانى(

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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محو - شطب

1 - روسترى اليكس للمشروبات والغذية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    3859 قيدت فى 2010-08-23 

برقم ايداع   2275 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

2 - روسترى اكسبريس للغذية والمشروبات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    5387 قيدت فى 

27-11-2012 برقم ايداع   2744 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

3 - الدفاع لتكنولوجيا انظمة الحماية - SecuritY & Defense Technologies ش.ذ.م.م   شركة سبق 

قيدها برقم    6009 قيدت فى 17-09-2013 برقم ايداع   2291 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - 

شطب السجل تم محو القيد

4 - بوم فريش للوازم السيارات )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    12980 قيدت فى 12-05-2019 برقم 

ايداع   2667 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

5 - مصنع المنسوجات الرقمية المتكاملة Modern Digital Textile Integrated   شركة سبق قيدها برقم    

16642 قيدت فى 22-02-2021 برقم ايداع   1169 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل تم 

محو القيد

6 - شهد الملكه للصناعات الغذائيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم    44871 قيدت فى 23-03-2021 برقم 

ايداع   1848 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

7 - شهد الملكه للصناعات الغذائيه ش م م   شركة سبق قيدها برقم    44871 قيدت فى 03-07-2022 برقم 

ايداع   5557 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

8 - شهد الملكه للصناعات الغذائيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    44871 قيدت فى 21-02-2019 برقم 

ايداع   1069 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

9 - نيوفرساى للموبيليا )هانى رزق ا صليب وشريكتيه( شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم    

153049 قيدت فى 16-01-2000 برقم ايداع   258 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

10 - الهدى الجديدة للمقاولت والتوريدات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    2540 قيدت فى 2008-10-15 

برقم ايداع   2171 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل .

11 - ذا شفز للبرمجيات The Chefz For Programming   شركة سبق قيدها برقم    18724 قيدت فى 

26-12-2021 برقم ايداع   8135 وفى تاريخ  04-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

12 - البريطانية للتوكيلت الملحية   شركة سبق قيدها برقم    13825 قيدت فى 16-10-2019 برقم ايداع   

5588 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية  ثلثة اشهر  قابلة  للتجديد لمدد 

اخرى تبدا  من تاريخ  انتهاء المدة  المؤشر بها  فى السجل التجارى

13 - المصرية السورية للملبس والمفروشات ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم    8050 قيدت فى 

04-01-2016 برقم ايداع   46 وفى تاريخ  06-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

14 - اليكس بوك سنتر - اديو جات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    2810 قيدت فى 15-03-2009 برقم 

ايداع   521 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

15 - اتش ام جروب للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم    13729 قيدت فى 02-10-2019 برقم ايداع   

5315 وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية لمدة سنه من تاريخ انتهاء المده 

الولى من 15-3-2022 حتى 2023-3-14

16 - جلو للدعايا والعلن   شركة سبق قيدها برقم    13805 قيدت فى 15-10-2019 برقم ايداع   5545 

وفى تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

17 - ميدجاى للخدمات   شركة سبق قيدها برقم    19352 قيدت فى 17-03-2022 برقم ايداع   2304 وفى 

تاريخ  07-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

18 - اكسيس سبورت للجهزة الرياضية   شركة سبق قيدها برقم    7806 قيدت فى 22-09-2015 برقم ايداع   

3109 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل 0
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19 - لبيانا للتجارة و المقاولت العامة   شركة سبق قيدها برقم    17981 قيدت فى 15-08-2021 برقم ايداع   

5583 وفى تاريخ  08-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

20 - لمياء محمد السيد عبد الجواد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم    16186 قيدت فى 20-12-2020 برقم 

ايداع   6339 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

21 - شركة مجموعة أركان للتشييد والتوريدات العامة 

Arkan Group For Construction And General Supplies   شركة سبق قيدها برقم    18492 

قيدت فى 22-11-2021 برقم ايداع   7256 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

22 - ايه بى سى كارجو سيرفيس ABC CARGO SERVICE   شركة سبق قيدها برقم    7374 قيدت فى 

07-04-2015 برقم ايداع   1127 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

23 - بلست ايسكو الهندسية لخدمات الصناعة والتجارة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    9940 قيدت فى 

07-08-2017 برقم ايداع   3407 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

24 - أوبتيمس فارما أون لين   شركة سبق قيدها برقم    12400 قيدت فى 17-06-2019 برقم ايداع   3250 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

25 - أوبتيمس فارما أون لين   شركة سبق قيدها برقم    12400 قيدت فى 17-06-2019 برقم ايداع   3252 

وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

26 - الندلس للمأكولت السورية   شركة سبق قيدها برقم    13568 قيدت فى 08-09-2019 برقم ايداع   

4718 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

27 - الربيع للحلول الهندسيةRabie Engineering Solutions   شركة سبق قيدها برقم    18130 قيدت 

فى 03-10-2021 برقم ايداع   6039 وفى تاريخ  12-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

28 - امباير انتريورز Empire Interiors ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    5005 قيدت فى 

03-05-2012 برقم ايداع   1080 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

29 - النيل للسجاد والمفروشات ش.ذ.م.م .   شركة سبق قيدها برقم    10462 قيدت فى 17-12-2017 برقم 

ايداع   5836 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

30 - فيلومار للدوية philomar pharmaceutical   شركة سبق قيدها برقم    19170 قيدت فى 

22-02-2022 برقم ايداع   1459 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

31 - هاوس أوف انجليش للخدمات التعليمية   شركة سبق قيدها برقم    19831 قيدت فى 29-09-2019 برقم 

ايداع   40762 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

32 - ستايلش ايف للتجارة Stylish Eve ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    8660 قيدت فى 2019-03-25 

برقم ايداع   1793 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

33 - أويل أرينا شركة ذات مسئولية محدودة   شركة سبق قيدها برقم    13668 قيدت فى 22-09-2019 برقم 

ايداع   5061 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

34 - ويلز للبرمجيات Weelz Solutions   شركة سبق قيدها برقم    16805 قيدت فى 15-03-2021 برقم 

ايداع   1660 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

35 - فلى شيب Fly Ship   شركة سبق قيدها برقم    18172 قيدت فى 06-10-2021 برقم ايداع   6140 

وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

36 - زاسوديان مون اوف ترافيل The Saudian Moon Of Travel ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    

6620 قيدت فى 17-06-2014 برقم ايداع   1591 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

37 - فخري رجب عبد الدايم اسماعيل النجار و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    11881 قيدت فى 

23-10-2018 برقم ايداع   5388 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

38 - بافمى لتكنولوجيا المعلومات Pavami Information Technology   شركة سبق قيدها برقم    

16577 قيدت فى 11-02-2021 برقم ايداع   899 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

39 - أوبك سيرف Opec Serv   شركة سبق قيدها برقم    16891 قيدت فى 25-03-2021 برقم ايداع   

1927 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

40 - إم آر آ لتكنولوجيا المعلومات MRA information technology   شركة سبق قيدها برقم    17036 

قيدت فى 14-04-2021 برقم ايداع   2364 وفى تاريخ  18-12-2022   تم محو - شطب السجل 0
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41 - الفجر لدارة المشروعات والستيراد والتصدير )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    13110 قيدت فى 

10-06-2019 برقم ايداع   3121 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

42 - اسكندرية اليونانية للكيماويات والبويات )فلفت(6   شركة سبق قيدها برقم    15700 قيدت فى 

28-12-2020 برقم ايداع   6561 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

43 - فايف ستار جروب للستثمار السياحى . )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    16027 قيدت فى 

24-04-2022 برقم ايداع   3392 وفى تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

44 - مركز القرنية للعيون و الليزر بدمنهور )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    10982 قيدت فى 

05-04-2018 برقم ايداع   1839 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

Alexandria company for logistics and consultancy 45 - اسكندرية للوجيستيات و الستشارات

A.C.L.C    شركة سبق قيدها برقم    11085 قيدت فى 30-04-2018 برقم ايداع   2237 وفى تاريخ  

20-12-2022   تم محو - شطب السجل مد اجل التصفية لمدة ستة اشهر تبدا من تاريخ التاشير فى السجل 

التجارى

46 - ريفلكت Reflect   شركة سبق قيدها برقم    13417 قيدت فى 04-08-2019 برقم ايداع   4185 وفى 

تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

47 - جى ام لتركيبات السنان G.M   شركة سبق قيدها برقم    15280 قيدت فى 06-08-2020 برقم ايداع   

3279 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد

48 - سويت كير ميديكال سنتر اليكس Sweet Care Medical Center Alex   شركة سبق قيدها برقم    

17565 قيدت فى 13-12-2021 برقم ايداع   7867 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

49 - السكندريه فيبر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    152329 قيدت فى 24-10-1999 برقم ايداع   

9435 وفى تاريخ  20-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مده التصفيه لمده سبعة اشهر تبدأ من 

23-9-2022على ان تنتهى فى  2023-4-22

50 - البريطانية للتوكيلت الملحية   شركة سبق قيدها برقم    13825 قيدت فى 16-10-2019 برقم ايداع   

5588 وفى تاريخ  21-12-2022   تم محو - شطب السجل مد مدة التصفية تسعة  اشهر  قابلة  للتجديد لمدد 

اخرى تبدا  من تاريخ  انتهاء المدة  المؤشر بها  فى السجل التجارى

51 - ماجيك فون - Magic phone   شركة سبق قيدها برقم    6943 قيدت فى 10-11-2014 برقم ايداع   

2955 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

52 - شركه سيراميكا الساحل الشمالي   شركة سبق قيدها برقم    8327 قيدت فى 14-03-2002 برقم ايداع   

1334 وفى تاريخ  22-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

53 - اغابى للتنمية الزراعية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    2343 قيدت فى 02-07-2008 برقم ايداع   

1400 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

54 - الزايد للصناعات المعدنيه    ALZAYED FOR METAL INDUSTRIESش.م.م   شركة سبق 

قيدها برقم    11481 قيدت فى 31-07-2018 برقم ايداع   3815 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - 

شطب السجل تم الغاء الفرع

55 - شركة مجموعة مجز كافيه لدارة المنشآت السياحيه   شركة سبق قيدها برقم    14880 قيدت فى 

22-04-2020 برقم ايداع   1671 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

56 - تيو ترانس اى جى Teu Trans EG   شركة سبق قيدها برقم    21081 قيدت فى 05-12-2021 برقم 

ايداع   1710183 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

57 - فلوكيجر جروب للتجارة والصناعة FLUCKIGER ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم    6149 قيدت فى 

09-04-2017 برقم ايداع   1381 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

M & S for food and beverage -  ) 58 - إم أند اس للمأكولت والمشروبات - ) الكسز بورجر

ALEXS BURGER( (   شركة سبق قيدها برقم    11449 قيدت فى 19-10-2020 برقم ايداع   5000 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

59 - الفريده لتوريد وتوزيع المواد الغذائية   شركة سبق قيدها برقم    12610 قيدت فى 26-02-2019 برقم 

ايداع   1163 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل 0
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60 - اديار لوجيستيك لداره المشروعات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم    8466 قيدت فى 2016-05-25 

برقم ايداع   1770 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

61 - الشركة المصرية السعودية للتجارة والصناعات الغذائية - ديوكس  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم    

17175 قيدت فى 18-05-2021 برقم ايداع   2849 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

62 - ابراهيم جلل فايد وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    12261 قيدت فى 27-12-2018 برقم ايداع   

6752 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل 0

63 - ريميدى كويست Remedy Quest   شركة سبق قيدها برقم    14123 قيدت فى 02-12-2019 برقم 

ايداع   6635 وفى تاريخ  29-12-2022   تم محو - شطب السجل 0
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رأس المال

1 - ايمن محمد عبدالعزيز ابو بكر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13945 قيدت فى 04-11-2019 برقم 

ايداع    5981وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  450,000.000

2 - الطارق للتجارة والمقاولت شركة ذات مسئولية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     10427 قيدت فى 

06-12-2017 برقم ايداع    5639وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

3,000,000.000

3 - شركة السكندرية الوطنية لخدمات البضائع)A N C S( ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12347 قيدت 

فى 15-01-2019 برقم ايداع    276وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,100,000.000

4 - حليب حلب للصناعات الغذائية شركة سبق قيدها برقم     18907 قيدت فى 20-01-2022 برقم ايداع    

494وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  600,000.000

5 - محمد احمد محمد احمد مسعد وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     9452 قيدت فى 29-03-2017 برقم 

ايداع    1203وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

6 - هانم السيد عبد السلم الفقى وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     5616 قيدت فى 26-02-2013 برقم ايداع    

561وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

7 - احمد شعبان جلل الصياد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     10667 قيدت فى 05-02-2018 برقم ايداع    

663وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

8 - احمد شعبان جلل الصياد وشركاه شركة توصية بسيطة شركة سبق قيدها برقم     10741 قيدت فى 

20-02-2018 برقم ايداع    949وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,104,000.000

9 - كاليمباسيريز للملحة - مصر ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     9147 قيدت فى 04-01-2017 برقم ايداع    

44وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

10 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

11 - بيور للتجارة الدولية pure for international trading co. ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

4088 قيدت فى 28-12-2010 برقم ايداع    3341وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس 

مالها  2,000,000.000

12 - مسك الجمال للستيراد والتصدير شركة سبق قيدها برقم     19189 قيدت فى 24-02-2022 برقم ايداع    

1538وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

13 - محمد عبد العال احمد خليفة وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     11658 قيدت فى 13-09-2018 برقم 

ايداع    4554وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  750,000.000

14 - فاروس سوليوشنز Pharos solutions ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     5023 قيدت فى 

10-05-2012 برقم ايداع    1150وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  

1,000,000.000

15 - حضانة المحافظات شركة سبق قيدها برقم     17251 قيدت فى 30-05-2021 برقم ايداع    3104وفى 

تاريخ  21-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  800,000.000
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16 - احمد محمد احمد نصار وشركاه شركة سبق قيدها برقم     4355 قيدت فى 06-06-2011 برقم ايداع    

1081وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  6,400,000.000

17 - الشرف للخدمات التعليمية ) مدرسة الشرف( شركة سبق قيدها برقم     18852 قيدت فى 2022-01-13 

برقم ايداع    324وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

18 - وجدي نشأت أبو الخير وشركاه شركة سبق قيدها برقم     9758 قيدت فى 13-06-2017 برقم ايداع    

2501وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,035,000.000

19 - احمد شعبان عرابى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     15187 قيدت فى 20-07-2020 برقم ايداع    

2984وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

20 - اليوان لمقاولت اللمونيوم شركة سبق قيدها برقم     12836 قيدت فى 04-04-2019 برقم ايداع    

2051وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,250,000.000

21 - توب لوجيستكس Top Logistics شركة سبق قيدها برقم     16139 قيدت فى 14-12-2020 برقم 

ايداع    6191وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

22 - اميره محمد شبل السيد ابراهيم وشريكها شركة سبق قيدها برقم     15584 قيدت فى 21-09-2020 برقم 

ايداع    4290وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  5,070,000.000

23 - مستشفى الشروق د طارق خالد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     628 قيدت فى 27-09-2005 برقم 

ايداع    1067وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  25,000,000.000

24 - شركة حسن محمد عبدالرحمن طعيمه وشركاه شركة سبق قيدها برقم     10820 قيدت فى 2018-03-07 

برقم ايداع    1270وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  150,000.000
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العناوين

1 - احمد مصطفى محمد يوسف سلمان وشريكته شركة سبق قيدها برقم     8075 قيدت فى 18-01-2016 برقم 

ايداع    188وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة المركز الرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط  السابع فى  ك 20 طريق اسكندريه القاهره الزراعى -

2 - شريف السيد و احمد ابو راس و شريكتهما شركة سبق قيدها برقم     13182 قيدت فى 25-06-2019 برقم 

ايداع    3425وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز  الرئيسى 

للشركة  و موقع ممارسة النشاط فى : القطعة رقم )7( بلوك )9(  جنوب المنطقة الصناعية الثالثة - برج العرب -

3 - محمد هبة ل احمد ملح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14858 قيدت فى 16-03-2020 برقم ايداع    

1564وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة العقار رقم 7 شقه 6 شارع القسم 

غرب  النوباريه

4 - تى مارت للتجارة T Mart For Trading شركة سبق قيدها برقم     15714 قيدت فى 2020-10-11 

برقم ايداع    4740وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة إضافة مكتب إداري 

بالعنوان : )مساحة إدارية ( بالعقار رقم 30شارع سيبويه المصري - متفرع من الطيران - الدور الثاني -

5 - سنو فريش ايجيبت Snow Fresh Egypt شركة سبق قيدها برقم     21530 قيدت فى 2022-12-01 

برقم ايداع    11027وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة موقع ممارسة 

النشاط  الصناعى : الكيلو 57 الصحراوى - مدخل الفجر - قرية محمد متولى الشعراوى -

6 - شهد الملكه للصناعات الغذائيه ش م م شركة سبق قيدها برقم     44871 قيدت فى 03-07-2022 برقم 

ايداع    5557وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء  الفرع كمنفذ بيع 

لمنتجات الشركة الكائن في: العقار رقم 436 شارع الملك حفني ـ قسم ثان

7 - شهد الملكه للصناعات الغذائيه ش م م شركة سبق قيدها برقم     44871 قيدت فى 23-03-2021 برقم 

ايداع    1848وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع كمنفذ بيع 

لمنتجات الشركة الكائن فى العقار رقم 143 محل رقم 1 يمين المدخل - ش السوق - محطة السوق باكوس -قسم 

ثان

8 - شهد الملكه للصناعات الغذائيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     44871 قيدت فى 21-02-2019 برقم 

ايداع    1069وفى تاريخ  01-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء الفرع كمنفد بيع 

لمنتجات الشركه بالعنوان الكائن فى محل الكائن بالعقار رقم 12 ش البورصه القديمه -

9 - براند للبصريات BRAND OPTICAL ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     10392 قيدت فى 

27-11-2017 برقم ايداع    5471وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

اضافه فرع بالعنوان برج احلم الشباب ش عبدالسلم الشاذلي - دمنهور الجديدة

10 - براند للبصريات BRAND OPTICAL ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     10392 قيدت فى 

27-11-2017 برقم ايداع    5471وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه فرع بالعنوان محل رقم 4 بالعقار رقم 10 برج السلم ش الفتح - بولكلي - اول

11 - براند للبصريات BRAND OPTICAL ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     10392 قيدت فى 

27-11-2017 برقم ايداع    5471وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافه  فرع اداري بالعنوان بالعقار رقم 10 برج السلم ش الفتح - بولكلي - اول

12 - اشحنلى لحلول النقل المتكاملة شركة سبق قيدها برقم     16741 قيدت فى 07-03-2021 برقم ايداع    

1455وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية تعديل العنوان - العقار الكائن 

فى خلف 13 طريق الحرية - ش فؤاد
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13 - كرم الشام للمطاعم شركة سبق قيدها برقم     15549 قيدت فى 16-09-2020 برقم ايداع    4180وفى 

تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة فرع الشركه المحل التجارى  رقم  7/10 )باب 

واحد ( بالعقار الكائن بشارع محمد سيد احمد ـــ حلوان ــ القاهرة والمسمي برج مروان وانجي .

14 - مصر اسبانيا للتصنيع الطبي ش0م0م شركة سبق قيدها برقم     1921 قيدت فى 28-07-2004 برقم 

ايداع    349وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية مركز الشركة الرئيسى 

وموقع ممارسة النشاط ومحلها القانوني في برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية - قطعة رقم 3/أ 

بلوك)10( و قطعة رقم )5( بلوك )10(.

15 - السكندرية لتعبئة وتغليف المواد الغذائية شركة ذات مسئولية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     12570 

قيدت فى 19-02-2019 برقم ايداع    1004وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية 1 شارع الفلكي -

16 - السكندرية لتعبئة وتغليف المواد الغذائية شركة ذات مسئولية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     12570 

قيدت فى 19-02-2019 برقم ايداع    1004وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية اضافه  موقع ممارسة النشاط الصناعي طريق أبيس الولي - خورشيد القبلية - ثان

17 - النصر ميديكال شركة سبق قيدها برقم     17489 قيدت فى 04-07-2021 برقم ايداع    3941وفى 

تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 45 شارع اسكندر ابراهيم - ميامى - اول

18 - ماهر خلف لتصنيع وتصدير الكياس والشنط البلستيكية شركة سبق قيدها برقم     18705 قيدت فى 

22-12-2021 برقم ايداع    8070وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة موقع 

ممارسة النشاط : موقع ممارسة النشاط الصناعى  :- قطعه رقم )239 أ ( محافظة البحيرة -حوش عيسى - مدينة 

حوش عيسى - المنطقه الصناعية

19 - اندماج شركه المرجان للنقل و الملحه الدوليه شركة تضامن عبد الحميد حماده البرشومي فى شركه 

المرجان للنقل و الملحه الدوليه شركة سبق قيدها برقم     906 قيدت فى 27-06-1998 برقم ايداع    2357

وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع جديد للشركة كائن في 

شارع طريق ام زغيو امام جهاز شئون البيئة العامرية

20 - محمد احمد محمد احمد مسعد وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     9452 قيدت فى 29-03-2017 برقم 

ايداع    1203وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركزالرئيسى وموقع 

ممارسة النشاط الصناعى  فى : ك 26 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى ـ مرغم بحرى الصناعية ـ خلف دنيا 

الشكمان ـ السكندرية ـ بملك / أحمد محمد أحمد مسعد

21 - ايدويفيز للتكنولوجيا Edwaves Technologies شركة سبق قيدها برقم     15632 قيدت فى 

28-09-2020 برقم ايداع    4461وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الكائن فى  59 شارع فيكتور عمانويل - الدور 4 شقة 401 - سموحة -

22 - مركز ريبرو دمنهور للحقن المجهرى واطفال النابيب ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     18443 قيدت فى 

15-11-2021 برقم ايداع    7060وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة 

المركز الرئيسى  وموقع ممارسة النشاط  فى العنوان  الكائن العقار الكائن شارع مدرسه الكرمه للغات المتفرع من 

شارع عبد السلم الشاذلى )عماره وسط البلد( -قسم ثانى حزيمه-

23 - شركه السكندرية للكيماويات والمنظفات ) ادكو ( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1272 قيدت فى 

27-02-2002 برقم ايداع    64وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية فرع 

جديد للشركة و عنوانه: عزبة المصنع - سرياقوس- الشارع العمومى - طريق مصر السماعيلية الزراعى - 

الخانكة -

24 - شركه السكندرية للكيماويات والمنظفات ) ادكو ( ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1272 قيدت فى 

27-02-2002 برقم ايداع    64وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء  

فرع جديد بمحافظة القاهرة وعنوانة : 1 ميدان السواح - مخازن الشركة العامة للصوامع والتخزين - سراى القبة -
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25 - كالكو للستيراد والتصدير Kalco For Export and Import ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

8511 قيدت فى 02-06-2016 برقم ايداع    1901وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية نقل المركز الرئيسى للشركة ليصبح 14 ميدان 15 مايو  -سموحه - سيدى جابر

شقه رقم 1 -

26 - النهضة اسكندرية للتصنيع شركة سبق قيدها برقم     17094 قيدت فى 25-04-2021 برقم ايداع    

2570وفى تاريخ  11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئسى وموقع ممارسة 

النشاط  الكرنك  )1(  النهضه  -

27 - الفريد بلست شركة سبق قيدها برقم     21007 قيدت فى 18-10-2022 برقم ايداع    9329وفى تاريخ  

11-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط الصناعى 

فى العنوان التى: الوحدات رقم )8( و )16( عنبر )6( نموذج )أ( بالمجمع الصناعى بمدينه برج العرب الجديده 

بمحافظه السكندريه بالمنطقه الصناعيه الثانيه .

28 - ايه بى سى كارجو سيرفيس ABC CARGO SERVICE شركة سبق قيدها برقم     7374 قيدت فى 

07-04-2015 برقم ايداع    1127وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اغلق الفرع - ادارى للشركة السكندرية 73 طريق الحرية الدور الول - شقة 112 السكندريه

29 - أوبتيمس فارما أون لين شركة سبق قيدها برقم     12400 قيدت فى 22-01-2019 برقم ايداع    450

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغا فرع الكائن فى برج البرار شارع 

الغبيط - الرابعه الناصرية -

30 - أوبتيمس فارما أون لين شركة سبق قيدها برقم     12400 قيدت فى 22-01-2019 برقم ايداع    450

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغا فرع الكائن الكائن فى شارع الملك 

- عزبة سكينه القديمه

31 - أوبتيمس فارما أون لين شركة سبق قيدها برقم     12400 قيدت فى 17-06-2019 برقم ايداع    3250

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغا فرع الكائن فى برج البرار شارع 

الغبيط - الرابعه الناصرية -

32 - أوبتيمس فارما أون لين شركة سبق قيدها برقم     12400 قيدت فى 17-06-2019 برقم ايداع    3252

وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغا فرع الكائن الكائن فى شارع الملك 

- عزبة سكينه القديمه

33 - ثرى جيرلز Three girls شركة سبق قيدها برقم     17115 قيدت فى 28-04-2021 برقم ايداع    

2633وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية محل رقم 6 والكائن اسفل عقار 

رقم 58 شارع محمد صفوت تقاطع كفر عبدة - كفر عبدة - رشدي -

34 - موليكس لخلط و تعبئة الزيوت المعدنية و الشحومات 

Molex company for mixing and filling mineral oils and lubricants شركة سبق قيدها برقم     

20659 قيدت فى 12-09-2022 برقم ايداع    7856وفى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة وموقع ممارسة النشاط :القطعة رقم ) 20-21(  - بلوك 

رقم )17(- جنوب المنطقة الصناعية الثالثة - مدينة برج العرب الجديدة -

35 - اندماج شركه طاركو لصناعه الطلمبات "طرطوسيه جروب"ش.م.م قانون 159 لسنه 1981 شركه مندمجه 

فى شركه طرطوسيه للهندسه والتجاره ش.م.م قانون159 لسنه 1981 شركه دامجه شركة سبق قيدها برقم     

2085 قيدت فى 10-12-1998 برقم ايداع    6103وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الجيزة الغاء الفرع للشركة الكائن فى الوحدة الكائنة بالمركز التجارى )صفول مول ( الكائن قطعة رقم7 

الحى الثانى - قسم اول السادس من اكتوبر - الجيزة
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36 - برج لخلطات المياه - سارديزاين sarrdesign ش.م.م قانون 72 لسنه 2017 شركة سبق قيدها برقم     

2726 قيدت فى 28-01-2009 برقم ايداع    181وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة اضافه مقر ادارى  للشركة الكائن فى  106  شارع  محمد  فريد  -

37 - برج لخلطات المياه - سارديزاين sarrdesign ش.م.م قانون 72 لسنه 2017 شركة سبق قيدها برقم     

2726 قيدت فى 28-01-2009 برقم ايداع    181وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة الغاء المقر الدارى 10 شارع محمد غنيم الى فيل رقم 162 بالياسمين 8 التجمع الخامس -

38 - نافيجارى للتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     9508 قيدت فى 13-04-2017 برقم ايداع    

1470وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية خلف مدرسة التنوير - أخر 

شارع الحنفية - البيطاش - قسم

Next Maritime Egypt - 39  نيكست ماريتيم ايجيبت للتوكيلت الملحية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     

9550 قيدت فى 27-04-2017 برقم ايداع    1644وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية الشقة رقم )101( بالدور الول - 9 شارع الدكتور حسين حساب - السلطان حسين -

40 - شركة انتراوود للستيراد وتجارة الخشاب Intrawood ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     12264 

قيدت فى 27-12-2018 برقم ايداع    6756وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية العقــــار رقــــم 16 شــــارع كمــــال الديــن صلح - قسم

41 - النسان والمدينه للبحاث Human And The City For Research شركة سبق قيدها برقم     

15034 قيدت فى 22-06-2020 برقم ايداع    3277وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية 10 شارع الدكتور عبد الحميد بدوي السلطان عبد العزيز سابق ا - الدور الخامس. شقة 34 - 

الزريطة-قسم

42 - موز موز جروب MOZ MOZ GROUP شركة سبق قيدها برقم     18117 قيدت فى 2021-09-29 

برقم ايداع    5984وفى تاريخ  13-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الفرع الكائن في : 

عقار رقم )56( شارع إسكندرية مطروح ـ قسم

43 - اليكس فورت وورث للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     6723 قيدت فى 05-08-2014 برقم 

ايداع    2016وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بنى سويف ويكون مكان وموقع 

ممارسة النشاط الصناعي :-  الوحدات رقم )189( بمساحة )648( م ² بقطاع )الصناعات المعدنية (بالمنطقه 

الصناعية  بمجمع )بياض العرب ( بمحافظة 

)بني سويف (.

44 - راش براش للتجارة RUSHBRUSH CO. S.A.E  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8660 قيدت 

فى 02-08-2016 برقم ايداع    2585وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الدور الخامس علوى بالعقار الكائن في 696 طريق الحرية - لوران -

45 - راش براش للتجارة RUSHBRUSH CO. S.A.E  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8660 قيدت 

فى 02-08-2016 برقم ايداع    2585وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية الغاء فرع ادارى ثانى للشركة بالعنوان التى : الدور الخامس علوى بالعقارالكائن 696طريق الحريه 

لوران-

46 - ستايلش ايف للتجارة Stylish Eve ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8660 قيدت فى 2019-03-25 

برقم ايداع    1793وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع ادارى 

ثانى للشركة بالعنوان التى : الدور الخامس علوى بالعقارالكائن 696طريق الحريه لوران-
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47 - اليجانت للمقاولت العامة والتوريدات العامة Elegant International ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

10698 قيدت فى 13-02-2018 برقم ايداع    810وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية مركز ادارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الثالث في العنوان التالي 

:

شقة رقم 1 - عمارة رقم 10 شارع الشيخ عبد الحميد - فكتوريا - ثانى

48 - شركة إم.واي.إس MYS لدارة المشروعات السياحية و المطاعم و الكافيهات شركة سبق قيدها برقم     

15542 قيدت فى 15-09-2020 برقم ايداع    4159وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية المحل التجارى الكائن بمحطة الرمل مبني جراج حديقة الخالدين امام طريق الجيش مباشرة 

يمينه محل اوبوا للموبيليات ومحل استار بكس من اليسار  - قسم

49 - شركة إم.واي.إس MYS لدارة المشروعات السياحية و المطاعم و الكافيهات شركة سبق قيدها برقم     

15542 قيدت فى 15-09-2020 برقم ايداع    4159وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية المحل رقم 54 شارع بحرى بك - قسم

50 - فلورا ترافيل Flora travel شركة سبق قيدها برقم     18787 قيدت فى 03-01-2022 برقم ايداع    

75وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة اضافه فرع للشركة الكائن فى محل 1 

الدور الرضى  عقار2 ش رجال العمال من ش جمال عبد الناصر  -

51 - براكت للتصنيع والهندسة والمقاولت ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1378 قيدت فى 2007-01-16 

برقم ايداع    53وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه مقر ادراى 

للشركة بالعنوان /2 شارع اسطنبول - محطة الرمل - قسم

52 - الشروق انترناشيونال El Shoruk Ineternational شركة سبق قيدها برقم     17352 قيدت فى 

13-06-2021 برقم ايداع    3439وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة ش 

سيد درويش مدينة النوبارية الجديده -

53 - شركة الكان تقنية ALKAN TecNEA - منطقة حرة ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     937 قيدت فى 

15-03-2006 برقم ايداع    313وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع ادارى 8 شارع الجزائر

54 - شركة الكان تقنية ALKAN TecNEA - منطقة حرة ) ش.م.م ( شركة سبق قيدها برقم     937 قيدت فى 

15-03-2006 برقم ايداع    313وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة نقل 

مقر الفرع الدارى  الكائن 13ج شارع احمد كامل  - الى  العنوان  الوحدة  رقم  T2-20 -01 بالطابق الول 

بالمبنى  الدارى  T2بمشروع سيتادل بلزا الكائن اول الطريق الصاعد للمقطم من الوتوستراد - قسم المقطم  -

55 - محمد عبد العال احمد خليفة وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     11658 قيدت فى 13-09-2018 برقم 

ايداع    4554وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع لممارسة 

النشاط بالعنوان:- مرغم بجوار فتحى محمود - منطقة مرغم بحرى الصناعية  - اول

56 - اسكندرية اليونانية للكيماويات والبويات )فلفت( شركة سبق قيدها برقم     15700 قيدت فى 

06-10-2020 برقم ايداع    4687وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء فرع بالمحل الكائن اسفل العقار رقم 19تنظيم القاضي حمزه وشارع ركن الدين-البراهمية-

57 - اسكندرية اليونانية للكيماويات والبويات )فلفت(6 شركة سبق قيدها برقم     15700 قيدت فى 

28-12-2020 برقم ايداع    6561وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء فرع بالمحل الكائن اسفل العقار رقم 19تنظيم القاضي حمزه وشارع ركن الدين-البراهمية-
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58 - فايف ستار جروب للستثمار السياحى . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     16027 قيدت فى 

24-04-2022 برقم ايداع    3392وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء فرع للشركة ونشاطه  مطعم  وكافية  تحت اسم  تجارى كافتريا  فور باى فور   والكائن  بعمارة بورتو  

لوران  الكائنة  برقم  422  طريق الجيش  الكورنيش لوران  الدور ارضى  واول علوى  قرية  عبد المجيد  

للمشويات

59 - فايف ستار جروب للستثمار السياحى . )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     16027 قيدت فى 

29-11-2020 برقم ايداع    5833وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء فرع للشركة ونشاطه  مطعم  وكافية  تحت اسم  تجارى كافتريا  فور باى فور   والكائن  بعمارة بورتو  

لوران  الكائنة  برقم  422  طريق الجيش  الكورنيش لوران  الدور ارضى  واول علوى  قرية  عبد المجيد  

للمشويات

60 - كوميت للتنمية وإدارة المشروعات Komet شركة سبق قيدها برقم     20415 قيدت فى 2022-08-15 

برقم ايداع    6867وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع 

للشركة الكائن فى  الشقة  رقم4 بالعقار رقم  58 شارع عبد العزيز فهمى  - ستانلى  - اول

61 - دلمار للتنمية السياحية ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     9542 قيدت فى 21-12-2004 برقم ايداع    

765وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 101 الملتقى العربى - مساكن 

شيراتون  -

62 - دلمار للتنمية السياحية ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     9542 قيدت فى 21-12-2004 برقم ايداع    

765وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء  الفرع باسم فندق جولف 

بورتو مارينا )فاونتن فيوسويتس( سابقا والكائن فى مشروع جولف بورتو مارينا داخل زمام الوحدة المحلية لمدينة 

العلمين - مركز العلمين

63 - دلمار للتنمية السياحية ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     9542 قيدت فى 21-12-2004 برقم ايداع    

765وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع  الكائن فى  شارع الثورة 

مصر الجديدة

64 - دلمار للتنمية السياحية ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     9542 قيدت فى 08-10-2015 برقم ايداع    

3235وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة مطروح الغاء الفرع

65 - الوكيل للخدمات الطبية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     13054 قيدت فى 26-05-2019 برقم ايداع    

2933وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية بالعقارين الول رقم 302 من 

279 من 183 و العقار الثانى برقم 303 من 279 من 183 شارع العشرين - سموحة - قسم

66 - سمارت فالي للتجارة وإدارة المشروعات )Smart Valley( شركة سبق قيدها برقم     13698 قيدت فى 

29-09-2019 برقم ايداع    5226وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغرفة رقم / 1 بالشقة رقم )3( - الكائنة بالدور الميزانين - بالعقار رقم 16/ 18 شارع أمير البحار - كفر عبده -

NewCastle    Pharmaceutical - 67 شركة سبق قيدها برقم     13793 قيدت فى 2019-10-14 

برقم ايداع    5511وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 25 ش احمد 

عرابى - ابوقير  - قسم ثان

68 - كونستراكشن انتيليجنت سوليوشنز Construction Intelligent Solutions . )ش.م.م( شركة سبق 

قيدها برقم     17103 قيدت فى 26-04-2021 برقم ايداع    2591وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافة فرع الكائن في : عزبة القلعة  شارع قنال المحمودية برج مكة -

 ثاني
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69 - سويت كير ميديكال سنتر اليكس Sweet Care Medical Center Alex شركة سبق قيدها برقم     

17565 قيدت فى 14-07-2021 برقم ايداع    4221وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية لغاء  الفرع للشركة الكائن فى  الوحدة الدارية رقم 111 بالدور الدارى وكذلك  المحل اسفل 

الوحدة  المذكورة  ) يستخدم  كمدخل خاص (  بالعقار الكائن رقم 4 شارع اسماعيل سرى - سموحه- قسم

70 - سويت كير ميديكال سنتر اليكس Sweet Care Medical Center Alex شركة سبق قيدها برقم     

17565 قيدت فى 13-12-2021 برقم ايداع    7867وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية لغاء  الفرع للشركة الكائن فى  الوحدة الدارية رقم 111 بالدور الدارى وكذلك  المحل اسفل 

الوحدة  المذكورة  ) يستخدم  كمدخل خاص (  بالعقار الكائن رقم 4 شارع اسماعيل سرى - سموحه- قسم

71 - شركه دلمار للتنميه السياحيه ش . م . م شركة سبق قيدها برقم     364900 قيدت فى 21-12-2004 برقم 

ايداع    22126وفى تاريخ  20-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع

72 - زهران للثاث والديكور ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1927 قيدت فى 03-12-2007 برقم ايداع    

1935وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة الغاء الفرع الكائن فى  )منفذ بيع(: 

الوحدة )F9( الكائنة بمركز المستلزمات المنزلية الملحق بمجمع مول العرب - ميدان جينهة -

73 - كوكتيل للملبس الجاهزه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8841 قيدت فى 09-10-2016 برقم ايداع    

3370وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة اضافه فرع بالعنوان  المحل 

التجارى  رقم  1 بالعقار  رقم26 ب الكائن 26 ش شريف - عمارة اليموبيليا  -الجناح القلبى  - قسم

74 - جانارز فور تريدنج ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9574 قيدت فى 03-05-2017 برقم ايداع    

1703وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المحل رقم 1 الكائن في شارع 

45 بين شارع 10 وشارع11- العصافره قبلى ثان منتزه

75 - ابناء البودى لتصنيع النتركوم ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9798 قيدت فى 02-07-2017 برقم 

ايداع    2691وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه  فرع ادارى 

للشركه فى الدور الول في شارع 246 من شارع محمد حسين هيكل - المندرة -

76 - احمد مصطفي احمد ابراهيم و شريكيه شركة سبق قيدها برقم     11117 قيدت فى 06-05-2018 برقم 

ايداع    2307وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 7شارع مسجد 

الشرقاوى  - عمارة دار الشفاء - قسم اول

77 - التبادل لخدمات السيارات المتكاملة )تيكو( شركة سبق قيدها برقم     15066 قيدت فى 2020-06-29 

برقم ايداع    2501وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع 

للشركة الكائن فى  13 شارع  كمال الدين  صلح -  سموحه  - قسم

78 - شركة المجموعة الطبية المتكاملة INTEGRATED MEDICAL GROUP شركة سبق قيدها برقم     

15613 قيدت فى 27-09-2020 برقم ايداع    4407وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة القاهرة 16 شارع عمر بن الخطاب مربع الوزراء مساكن شيراتون

79 - فينكس لتصنيع منتجات العناية بالسيارات 

Fenix Into For Car Care Products شركة سبق قيدها برقم     18374 قيدت فى 07-11-2021 برقم 

ايداع    6864وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة يكون المركز الرئيسي 

لدارة الشركة وموطنها القانوني و موقع ممارسة النشاط الصناعي في : شارع ترعة السكندرية-  قرية المراء -

80 - السكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة ) اسبك ( شركة سبق قيدها برقم     146110 قيدت فى 

05-02-1998 برقم ايداع    735وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط الكائن فى  طريق وادى القمر المكس طريق البترول الجديد - مرغم  -

81 - الفنية للسنان ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     4467 قيدت فى 07-08-2011 برقم ايداع    1616

وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية المركز الرئيسي وموقع ممارسة 

النشاط :24 شارع شعراوى - لوران - قسم
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82 - فلوكيجر جروب للتجارة والصناعة FLUCKIGER ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6149 قيدت فى 

26-11-2013 برقم ايداع    2913وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

اضافة منفذ بيع الكائن / عقار رقم 174 طريق اسكندرية مطروح -امام مدرسة العجمى النموذجية - االهانوفيل -

83 - فلوكيجر جروب للتجارة والصناعة FLUCKIGER ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6149 قيدت فى 

26-11-2013 برقم ايداع    2913وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء )منفذ بيع( العجمى -البيطاش-ميدان شهر العسل بجوار حلوانى مصر الصعيدى -قسم الدخيله -

84 - مون ليت للصناعات الغذائية Moon Light شركة سبق قيدها برقم     14646 قيدت فى 2020-02-19 

برقم ايداع    1014وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة اضافه فرع للشركة 

بقصد استعماله منفذ بيع فى العنوان التالى محل رقم 2 ارضى عمارة 191 مجاورة اولى الحى الول

85 - داك الكترونيك Dake Electronic شركة سبق قيدها برقم     16275 قيدت فى 29-12-2020 برقم 

ايداع    6605وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة برج القرعلى الكائن 

بتقاطع  شارع  سالم  الدفراوى  مع  شارع الروينى  - قسم شبرا  -

86 - كيور اليكس ميديكال  Cure Alex medical شركة سبق قيدها برقم     19709 قيدت فى 

16-05-2022 برقم ايداع    3822وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

العقار رقم 7 شارع مسجد ناصر - قسم

87 - سماش لدارة المطاعم والتوريدات شركة سبق قيدها برقم     20650 قيدت فى 12-09-2022 برقم ايداع    

7843وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية - يكون مركز الشركة الرئيسي 

وموقع ممارسة النشاط للنشاط الول في : أرض القوات المسلحة بسموحة أمام الورشة )203( مركبات - شارع 

توت عنخ أمون مع فيكتور عمانويل - سموحة - قسم

88 - اسلم القصراوي غازي علي القصراوي وشريكته شركة سبق قيدها برقم     21811 قيدت فى 

31-05-2010 برقم ايداع    11934وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

تعديل العنوان -  شقة رقم )5( ـ بالدور الثانى علوى ـ العقار رقم )182 ( ـ ش القومية العربية امتداد شارع سينما 

ليلى ـ باكوس ـ الرمل ـ محافظة السكندرية  وبذلك يتم نقل القيد

89 - شركه كيماويات وتكنولوجيات الراتنجات ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     49447 قيدت فى 

24-03-1992 برقم ايداع    997وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة يكون 

مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في 43 شارع الهرم مدينه الجيزة

90 - بالم سيتى للستثمار العقارى Palm City For Real Estate Investment ش.م.م شركة سبق قيدها 

برقم     6365 قيدت فى 20-02-2014 برقم ايداع    496وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع اول للشركة الكائن بالعنوان/ ابراج بالم سيتى شارع )30( الجديد متفرع 

من النبوى المهندس - بجوار مستشفى صدر المعمورة - قسم ثانى

91 - بالم سيتى للستثمار العقارى Palm City For Real Estate Investment ش.م.م شركة سبق قيدها 

برقم     6365 قيدت فى 20-02-2014 برقم ايداع    496وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية اضافه فرع ثانى للشركة العقار الكائن بالعنوان / شارع )30( المستجد من النبوى 

المهندس - المندرة -

92 - الزايد للصناعات المعدنيه    ALZAYED FOR METAL INDUSTRIESش.م.م شركة سبق قيدها 

برقم     11481 قيدت فى 31-07-2018 برقم ايداع    3815وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان 

ليصبح محافظة السكندرية إلغاء فرع الشركه الكائن بالعنوان الدور الرضى فضاء ومبنى إدارى دورين بمنطقة 

أبيس الثانيه – قسم الرمل ثانى

93 - احمد شعبان عرابى وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     15187 قيدت فى 20-07-2020 برقم ايداع    

2984وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 32 شارع فوزي معاذ - 

سموحة -
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94 - ذي مارينار للخدمات البحرية Z MARINER MARINE SOLUTIONS شركة سبق قيدها برقم     

16909 قيدت فى 29-03-2021 برقم ايداع    1981وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية 397 طريق الجيش - سان ستيفانو -

White Line For Trade And  95 - وايت لين لتجارة وتوزيع الدوية والمستلزمات الطبيه

Distribution Of Medicines And Medical Supplies شركة سبق قيدها برقم     17983 قيدت فى 

15-09-2021 برقم ايداع    5591وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية غرفة 

2 شقة بالدور الول عقار رقم6 شارع الفالوجة  -

96 - تيو ترانس اى جى Teu Trans EG شركة سبق قيدها برقم     21081 قيدت فى 05-12-2021 برقم 

ايداع    1710183وفى تاريخ  25-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغار الفرع 

الدارى الكائن  فى )) الدور السابع رقم 709 - 29 شارع النبى دانيال برج الغنيمى ((

97 - فلوكيجر جروب للتجارة والصناعة FLUCKIGER ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6149 قيدت فى 

09-04-2017 برقم ايداع    1381وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء )منفذ بيع( العجمى -البيطاش-ميدان شهر العسل بجوار حلوانى مصر الصعيدى -قسم الدخيله -

M & S for food and beverage -  ) 98 - إم أند اس للمأكولت والمشروبات - ) الكسز بورجر

ALEXS BURGER( ( شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     11449 قيدت فى 

24-07-2018 برقم ايداع    3672وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء  

فرع للشركة الكائن فى : الدورالرضى المرتفع بالعقار رقم 22 شارع نبيل الوقاد - ارض الجولف - قسم

M & S for food and beverage -  ) 99 - إم أند اس للمأكولت والمشروبات - ) الكسز بورجر

ALEXS BURGER( ( شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     11449 قيدت فى 

24-07-2018 برقم ايداع    3672وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الغاء فرع للشركة  بالعنزان الكائن فى المحل الكائن رقم 5  شارع محمد صدقى - الواجهة البحرية بجوار ستوديو 

غزال - السراى - اول

M & S for food and beverage -  ) 100 - إم أند اس للمأكولت والمشروبات - ) الكسز بورجر

ALEXS BURGER( ( شركة سبق قيدها برقم     11449 قيدت فى 19-10-2020 برقم ايداع    5000

وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الغاء فرع للشركة  بالعنزان الكائن فى 

المحل الكائن رقم 5  شارع محمد صدقى - الواجهة البحرية بجوار ستوديو غزال - السراى - اول

101 - العودة للطبيعة  للستيراد والتصدير  Back To Nature for Import and Export شركة سبق 

قيدها برقم     13036 قيدت فى 22-05-2019 برقم ايداع    2876وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة الدقهلية اضافه  موقع ممارسة النشاط الصناعي بقرية الضهرية كفر الترعة القديم -

102 - العامرية للطفلة ومواد البناء شركة سبق قيدها برقم     19001 قيدت فى 03-02-2022 برقم ايداع    

830وفى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة موقع ممارسة النشاط : المصنع 

الكائن بجوار بئر 7 بملك مديرية السكان ادارة الملك -

103 - المصريه الفرنسيه للعطور ومستحضرات التجميل اروما مصر AROMA EGYPT- ش.ذ.م.م شركة 

سبق قيدها برقم     8321 قيدت فى 30-03-2016 برقم ايداع    1143وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل 

العنوان ليصبح محافظة السكندرية 8ش طريق الحرية  - الدور السادس -قسم

104 - جي أي إل - مصر GIL Egypt شركة سبق قيدها برقم     13894 قيدت فى 12-08-1996 برقم 

ايداع    2372وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 164 طريق الجيش  - 

محطة الرمل

105 - نيو تشانس العقارية شركة سبق قيدها برقم     15937 قيدت فى 04-11-2020 برقم ايداع    5369

وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية طريق الكورنيش نموذج 3 رقم 903 

بالدور التاسع بالعقار رويال بلزا -  جليم -  قسم
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106 - ام بى ايه للملبس الجاهزة M.B.A شركة سبق قيدها برقم     17217 قيدت فى 24-05-2021 برقم 

ايداع    2976وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية اضافه موقع ممارسة 

النشاط  الصناعى  -  الكيلو  24  طريق اسكندرية  الصحراوى  - منطقة مرغم بحرى

107 - بيوند جروب للتجاره والمقاولت والستشارات الهندسيه ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     17249 

قيدت فى 30-05-2021 برقم ايداع    3094وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السكندرية ميدان الصلح المعمورة الجديدة بجوار المدرسة - ابو قير –الدور الثالث شقة رقم )2(- قسم ثاني

108 - باور اليكس للمقاولت العمومية والتجارة والتصدير شركة سبق قيدها برقم     20820 قيدت فى 

29-09-2022 برقم ايداع    8616وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

14 ش بطليموس الفلكى  -الدور السابع  العلوى  - سابا باشا  - اول

109 - ايجى سيرف للخدمات الطبية والتجارة )ايجى سيرف( ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     5529 قيدت 

فى 30-01-2013 برقم ايداع    263وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة 

العقار  رقم  45  ش الدقى   رقم  16  بالدور الثانى  بعد الرضى

110 - بروفورمنس جروب للستشارات الدارية والعقارية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     8835 قيدت فى 

05-10-2016 برقم ايداع    3344وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

الشقة الكائنة بالدور الرضى بالعقار رقم5 تنظيم شارع رشدى باشا - الرمل اول -

 Opulent For Transport and Logistical Services 111 - أوبلينت للخدمات اللوجيستية والنقل

شركة سبق قيدها برقم     10124 قيدت فى 04-10-2017 برقم ايداع    4426وفى تاريخ  2022-12-28   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية فرع للشركة في : القطع ارقام )18,19,20,25,26 (- تقسيم رقم 

)1( بجمعية حي العامرية التعاونيه للسكان - منطقه كينج مريوط - طريق الكافوري - الكليو 5.5 - ثان

112 - كابيتال سكوير Capital Square شركة سبق قيدها برقم     10446 قيدت فى 11-12-2017 برقم 

ايداع    5735وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية شقة رقم )13( بالدور 

السادس بالعمارة رقم )11(  شارع حسين حساب - قسم

113 - رابت تكنولوجي Rabbit technology شركة سبق قيدها برقم     11577 قيدت فى 2018-08-16 

برقم ايداع    4216وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية الدور لول شقة 

رقم  1 عمارة  الصابرين  بجوار مسجد  الصابرين بجوار مسجد الصابرين  - ابويوسف - العجمي -

114 - بتلزPETALSشركة ذات مسئولية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     12531 قيدت فى 

12-02-2019 برقم ايداع    859وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

يكون المركز الرئيسي لدارة الشركة و موطنها القانونى و موقع ممارسة النشاط  الول فى العنوان التي : المحل 

رقم 7 الكائن بالعقار رقم 11 ش احمد شوقى - مصطفى كامل -

115 - مجموعة الوفاق العربى للحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج شركة سبق قيدها برقم     12779 

قيدت فى 31-03-2019 برقم ايداع    1900وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

الشرقية شقه 16 عقار MC222 - مول شمس -

116 - ايه اند دي رويال للشعة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     16416 قيدت فى 02-08-2022 برقم 

ايداع    6451وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية وموقع ممارسة النشاط 

الثاني في : 22 شارع ميناء اغادير - برج الياسمين - ميامي- قسم

117 - ايه اند دي رويال للخدمات الطبية A&D ROYAL شركة سبق قيدها برقم     16416 قيدت فى 

24-01-2021 برقم ايداع    441وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

وموقع ممارسة النشاط الول في : 33 شارع 45 ) يمين ( - العصافرة - قسم
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118 - ايه اند دي رويال للخدمات الطبية A&D ROYAL شركة سبق قيدها برقم     16416 قيدت فى 

24-01-2021 برقم ايداع    441وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 

وموقع ممارسة النشاط الثاني في : 22 شارع ميناء اغادير - برج الياسمين - ميامي- قسم

119 - ايه اند دي رويال للشعة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     16416 قيدت فى 01-03-2021 برقم 

ايداع    1335وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية وموقع ممارسة النشاط 

الول في : 33 شارع 45 ) يمين ( - العصافرة - قسم

120 - الشركة المصرية السعودية للتجارة والصناعات الغذائية - ديوكس  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

17175 قيدت فى 18-05-2021 برقم ايداع    2849وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السكندرية اغلق الفرع - عمارة رقم )52( شارع القبال - السرايا-قسم المنتزه أول -

121 - ميراكى للمقاولت العامة والتوريدات Meraki General Contracting and supplies شركة 

سبق قيدها برقم     18311 قيدت فى 27-10-2021 برقم ايداع    6623وفى تاريخ  28-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية 10ش هانى على كامل -

122 - هاى كوالتى للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     1406 قيدت فى 

08-02-2007 برقم ايداع    165وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعة 

51 ش الملتقى  العربى  - مساكن  شيراتون

123 - ابراهيم جلل فايد وشركاه شركة سبق قيدها برقم     12261 قيدت فى 27-12-2018 برقم ايداع    

6752وفى تاريخ  29-12-2022   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 (

 ) Fruit Masters for Agricultural Crops FMAC ( 124 - فروت ماسترز للحاصلت الزراعية

شركة سبق قيدها برقم     21198 قيدت فى 11-11-2019 برقم ايداع    47549وفى تاريخ  2022-12-29   

تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الجيزة تعديل المقر الرئيسي للشركة ليصبح بالعنوان رقم الوحدة رقم 3 ـ الدور 

السابع ـ برج رقم 7 ـ سيتي ستارز ـ المحور المركزي ـ
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النشاط

1 - سنا للتوكيلت التجارية Sana for Trading agencies ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6792 قيدت 

فى 31-08-2014 برقم ايداع    2245 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

هو :   1 - التوكيلت التجارية   2 - عموم التجارة ( فيما هو مسموح به قانونا (   3 - عموم الستيراد والتصدير   

4 - عموم التوريدات ( فيما هو مسموح به قانونا (
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2 - محمد هبة ل احمد ملح وشريكه شركة سبق قيدها برقم     14858 قيدت فى 16-03-2020 برقم ايداع    

o  72 1564 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة   انشطه من داخل قانون

إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البلستيكيه  o   اقامه وتشغيل مصنع لتشكيل وخراطه المعادن

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الصناعات  o   إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والملبس o  والجلود

إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه انواع العلف    o   إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكرتون والورق o   الدوائية

إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات  o   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة السمدة السائلة والبودرة o

o   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات o   إقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مواد البناء o   الخشبيه والخشاب

اقامه وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف العصائر  o   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزه اللكترونيه

o   انشاء وتشغيل مصنع اعمال حدادة وترتال وصنع منتجات كوميتال وصنع اثاث معدني متنوع o  والمركزات

o   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات o   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات الخرسانيه والسمنتيه

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية  o   اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الدهان والبويات

اقامة وتشغيل مصنع لفرز  o  إدارة المنطقه الصناعيه وصيانه المرافق والمنشأت بداخلها o  والمخبوزات

التسويق والترويج لراضي المنطقه  o  وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الخضروات والفاكهه الحاصلت الزراعيه

اقامه وتشغيل  الثلجات الخاصه  o   الصناعيه لجذب رؤوس الموال والمشروعات الصناعيه للمنطقه الصناعيه

o   أقامه وتشغيل محطات الحاويات o   بحفظ وتبريد و تجميد الخضروات والفاكهه و الحاصلت الزراعيه

إقامه وتشغيل المستشفيات المتخصصه اوالمتكامله او العامه  o  أقامه وتشغيل صوامع حفظ وتخزين الغلل

إقامه وتشغيل المراكز الطبيه التشخيصيه او العلجيه   بشرط  o  وما تضمنه من انشطه داخليه علجيه او طبيه

ان تقدم 10%سنويا بالمجان من عدد السره التي يتم شغلها بالنسبه للمستشفي او من الحالت التي يتم تقديم الخدمه 

الطبي هاو العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمركز   o  استصلح وتجهيز الراضي بالرافق الساسيه التي 

تجعلها قابله للستزراع واستزراع الراضي المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون الراضي مخصصه 

لغراض الستصلح والستزراع وان تستخد طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر        

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 سنه 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنه 

تربيه  o   تربيه جميع انواع الحيوانات سواء اكان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين اللحوم o  2008

تربيه  o   جميع انواع الدواجن سواء اكان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم

مشروعات السكان التي  o  الهندسه الوراثية في المجالت النباتيه والحيوانيه o   المزارع السمكيه o  الخيول

يتم تأجير جميع وحداتها بالكامل لغراض السكن غير الدراي بشرط ال يقل عد الوحدات عن خمسين وحده سكنيه 

اقامه المراكز التجاريه في المناطق النائيه والمجتمعات العمرانيه  o   سواء اقيمت في شكل بناء واحد او عدة ابنيه

o  المقاولت العمومية o   التوكيلت التجارية o   التطوير العقاري o  72 انشطه خارج قانون o   الجديدة

عموم الستيراد والتصدير فيما هو  o  التوريدات العمومية وبالخص التوريدات الصناعيه وتوريد مسبوكات

مسموح به قانونا تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121 لسنه 1981 في شأن سجل المستوردين ول ينشئ تأسيس 

الشركه أي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض وتلتزم الشركه بأفراد حسابات ماليه ومركز مالي 

مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في 

التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته التنفيذيه مع عدم تمتع النشطه 

خارج قانون الستثمار المشار اليها بالضمانات والحوافز الوارد به وبلئحته التنفيذيه                                                                              

تتعهد الشركه بممارسه النشاط الوارد بالمجالت المنصوص عليها بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 ولئحته 

التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجالت    مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي 

الشركه الحصول علي كافه التراخيص اللزمه لمباشره نشاطها
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3 - اوراسكوم - انسي ساويرس وشركاه منطقة حرة شركة سبق قيدها برقم     108231 قيدت فى 

22-06-1983 برقم ايداع    5030 وفى تاريخ  01-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اصبح غرض 

الشركة :- )أ( نشاط التخزين , تخزين وبيع الصناف التية:-  1( كافة اللت والمعدات وقطع غيارها والدوات 

المستخدمة فى مجالت البناء والتشييد ورصف الطرق واستصلح الراضى الزراعية وكذا المستخدمة فى إنشاء 

وتجهيز خطوط السكك الحديدية  .  2(  كافة المعدات البحرية ولوازم الصيد والمحركات والقوارب بأنواعها 

ومستلزماتها والدهانات الخاصة بها وقطع غيارها .  3( الجهزة الخاصة بالسنترالت وتجهيز المطارات وقطع 

غيارها .  4( جميع اللت والمعدات الكهربائية والمحركات الديزل بجميع أنواعها وقطع غيارها .  5( تخزين 

وبيع المواد والمعدات والمستلزمات اللزمة لمحطات توليد الكهرباء .  6( الجهزة واللت والمعدات الليكترونية 

تجميع وحدات توليد  o   -:والطبية وقطع غيارها .  7(الطائرات الشراعية الخفيفة .  )ب( النشاط التجميعى

الكهرباء , تجميع الطلمبات بكافة أنواعها , تجميع معدات حفر النفاق اليا ويدويا  , التشغيل لدى الغير طبقا للقواعد 

المعمول بها فى الهيئة  )ج( نشاط التوريد المباشر من المورد الخارجي إلى العميل الخارجي مباشرة , وذلك دون 

اضافة الى قرار مزاولة النشاط.

4 - البدراوى للستثمارش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     7940 قيدت فى 25-11-2015 برقم ايداع    3800 

انشاء واداره وتشغيل مركز  o  : وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو

عموم التصدير ) في  o  . لعداد وتدريب وتاهيل وتنميه الكوادر البشرية واعداد دورات التدريب اللزمة لها

التوكيلت التجارية.     مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية   o  .)حدود المسموح به قانونا

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة ويجوز للشركة ان تكون لها مصحة او تشترك بأي 

وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في 

مصر او الخارج .كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.

5 - ايمن محمد عبدالعزيز ابو بكر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     13945 قيدت فى 04-11-2019 برقم 

اقامة وتشغيل مصنع  o  - ايداع    5981 وفى تاريخ  05-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة

عموم التصدير فيما هو مسموح به قانونا  .  تلتزم الشركة بافراد حسابات مالية  o   . لتصنيع المنتجات البلستيكية

ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التفيذية , وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط 

يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 مع عدم تمتع النشطة خارج 

قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة به وبلئحته التنفيذية .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

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

6 - شركة السكندرية الوطنية لخدمات البضائع)A N C S( ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     12347 قيدت 

فى 15-01-2019 برقم ايداع    276 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة 

إقامة وتشغيل مخازن البضائع العامة والشحن والتفريغ والتوزيع والنقل )عدا مخازن الكيماويات والمواد  o  :هو

التوريدات العمومية.  مع مراعاة  o  .اعمال خدمة وصيانة واصلح السفن والصنادل النهرية o  .)الخطرة

افراد حسابات مالية مستقلة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده.  وأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية وبشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسة هذه النشطة.  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 

تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أوالتى قد تعاونها على تحقيق 

غرضها فى مصر او الخارج. كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفة او تشتريها أو تلحقها بها وذللك طبقا  

لحكام القانون ولئحته التنفذية.
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22 - الندا لمنتجات اللبان  EL Nada for trade and dairy product شركة سبق قيدها برقم     18552 

قيدت فى 30-11-2021 برقم ايداع    7478 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

الشركة هو  . بيع وتوزيع منتجات اللبان   . التجارة العامة   . التوريدات العمومية  . تربية جميع انواع الحيوانات 

سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم  .أقامة وتشغيل مصنع للتصنيع وأنتاج جبنة بيضاء  

وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ,وبشرط استصدارالتراخيص اللزمة لممارسة هذة 

النشطة ويجوز للشركة ان تشترك  بأى وجة من الوجة مع الشركات وغيرها التى تزاول اعمال شبيها بأعمالها او 

التى قد تساعدها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها 

بها وذلك طبقا لحكام القانون

7 - النصر ميديكال شركة سبق قيدها برقم     17489 قيدت فى 04-07-2021 برقم ايداع    3941 وفى تاريخ  

06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح - تجارة و توزيع الدوية و المكملت الغذائية و الغير غذائية و 

المستحضرات الطبية و مستحضرات التجميل و مستلزمات الصيدليات البشرية و البيطرية و المصال و 

المستلزمات الطبية و و مستلزمات المعامل و الجهزة الطبية و التعويضية بكافة انواعها و الكبسولت الدوائية و 

غير الدوائية و المطهرات و المبيدات و الكيماويات و المياه المقطرة و المحاليل الطبية و غير الطبية و العطور و 

المهمات الطبية و تشمل الملبس الطبية الخاصة بالطباء و المرضي و كذلك الدوات المنسوجه للغراض الطبية 

و الجراحية و المعقمه الخاصة بالستخدام الطبى و الجراحى .  2- تصنيع الدوية و المكملت الغذائية و الغير 

غذائية و المستحضرات الطبية و مستحضرات التجميل و مستلزمات الصيدليات البشرية و البيطرية و المصال و 

المستلزمات الطبية و مستلزمات المعامل و الجهزة الطبية و التعويضية بكافة انواعها و الكبسولت الدوائية و غير 

الدوائية و المطهرات و المبيدات و الكيماويات و المياه المقطرة و المحاليل الطبية و غير الطبية و العطور و 

المهمات الطبية و تشمل الملبس الطبية الخاصة بالطباء و المرضي و كذلك الدوات المنسوجه للغراض الطبية 

و الجراحية و المعقمه الخاصة بالستخدام الطبى و الجراحى و المستلزمات الطبية و الكمامات الطبية و غير الطبية 

لدى الغير  3- ادارة الصيدليات  4- تجارة المواد الغذائية  5- تعبئة و تغليف كافة المواد الغذائية لدى الغير  6- 

عموم التصدير و التوكيلت التجارية  تلتزم الشركه 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  .  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 .

8 - محمد احمد محمد احمد مسعد وشريكتيه شركة سبق قيدها برقم     9452 قيدت فى 29-03-2017 برقم 

ايداع    1203 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :  1ـ إقامة و تشغيل مصنع 

لنتاج التريكو و الملبس الجاهزة .                         2ـ عموم الستيراد .  مع التزام الشركة افراد حسابات 

مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية و في حالة عدم التزام الشركة 

بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته 

التنفيذية , مع مراعاة تمتع النشطة خارج قانون الستثمار المشار اليه بالضمانات و الحوافز الواردة بقانون 

الستثمار و بلئحته التنفيذية .     مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول 

علي كافة التراخيص بشرط اللزمة لمباشرة نشاطها .

9 - النور للستثمار والتجارة شركة سبق قيدها برقم     18332 قيدت فى 01-11-2021 برقم ايداع    6696 

وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو : عموم التصدير في حدود المسموح به 

قانونا وتوريد وتجارة المواد الغذائية والمنظفات وتصنيعها لدي الغير .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه , 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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10 - الدارة المتكاملة للتفتيش والصيانة والخدمات البترولية شركة سبق قيدها برقم     20850 قيدت فى 

18-11-2021 برقم ايداع    55380 وفى تاريخ  07-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض هذه الشركة 

تقديم الخدمات البترولية المساندة لعمال  القيام بأعمال التفتيش الهندسي على المنشآت البترولية  • هو: -  •

صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية    صيانة ابار البترول وتنشيطها   ? الحفر والستكشاف وتشمل:  ?

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

اعمال مقاولت  إقامة وتشغيل مركز لعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية      • بالستكشاف البترولي  •

تركيب الت ومعدات  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 أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج كما يجوز لها أن تندمج فيها 

او تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون   وذلك وفقا لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للستثمار رقم 

480 لسنه 2016 ويكون رئيس الجتماع مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما وورد في هذا المحضر من بيانات 

ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهه الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة

11 - العمدة جروب للستثمار والتنمية الزراعية )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     16513 قيدت فى 

04-02-2021 برقم ايداع    697 وفى تاريخ  11-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-   -

استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسيه التي تجعلها قابلة للستزراع واستزراع الراضي المستصلحة   

إقامة وتشغيل مصنع  إقامة وتشغيل مصنع لنتاج التقاوي    - إقامة وتشغيل صنع لتصنيع المواد الغذائية   - -

إقامة وتشغيل محطة  لتصنيع السمده والمخصبات الزراعية والمبيدات والمنظفات والمطهرات بجميع أنواعها   -

إقامة وتشغيل الثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت  لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية   -

تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك  الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها وتجميدها   -

تربية جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج  لنتاج السللت او اللبان او التسمين او اللحوم   -

عموم التجارة وعلى  إقامة المزارع السمكية   - السللت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم   -

الخص التجار في السمدة والمخصبات والمبيدات و التقاوي والبذور والسيارات واللت والمعدات الزراعية   -

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 اى حق 

في مزاولة غرضها ال بعد الحصول على التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل 

المقاولت العامة   مع مراعاة أحكام القوانين  التوريدات العمومية  - بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض   -

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

ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات غيرها التي تزاول إعمال شبيه بإعمالها 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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12 - كاليمباسيريز للملحة - مصر ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     9147 قيدت فى 04-01-2017 برقم 

ايداع    44 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  تقديم كافة الستشارات 

الهندسية والملحية والبحرية ونظم المعلومات وكذلك الستشارات في مجال الطاقة والخدمات البترولية وتقديم 

الستشارات لنوادي الحماية والتعويضات البحرية )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(.  تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات 

اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  بناء وإدارة وشراء وبيع وتأجير وإستأجر السفن.  مراقبة الموازين 

والبسكول للنقل البري ومراقبة الجودة والعينات المأخوذة وكذلك أوزان بما في ذلك التعبئة والخدمات المرتبطة 

بذلك.  الفحص الفني والمعاينة ومراقبة الجودة للسلع والبضائع وكذلك المعدات والمنشات والسفن والمراكب 

ووحدات النقل.  معايرة الخزانات والصهاريج وموازين المنصات ونظم الوزان.  صيانة وإصلح السفن.  

التوريدات البحرية.   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

13 - إيجاز تريد EgAz Trade ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     11489 قيدت فى 01-08-2018 برقم 

ايداع    3850 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   1-  عموم الستيراد 

والتصدير والتجارة والتوكيلت التجارية 0        علي ان تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 

والقانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وتنظيم أعمال الوكالة التجارية , ول ينشئ تاسيس 

الشركة أي حق في مزاولة غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمة لمزاولة غرضها من الجهات 

المختصة وبما ليخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 0   2- عموم التوريدات بما فيها  المواد الغذائية 

والزراعية ومنتجات اللبان و الملبس و المنتجات الخشبية والزجاج ومنتجاته 0  3-   النقل البحري للبضائع 

والخدمات الملحقة به 0  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة 0   ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع 

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

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

14 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275 وفى تاريخ  12-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و الجيلتى و العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  والمأكولت الجاهزة و 

الحلويات   بيع منتجات اللبان و الجيلتى و العصائر و المشروبات )عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و 

الحلويات .  تجهيز وطهي وبيع المأكولت والتيك اواي .  بيع اللبان والجبن بأنواعها والبقالة .  الستيراد 

والتصدير والتوكيلت التجارية.  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع انواع المأكولت 

والتيك اواي والمياه الغارية .  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجهيز وتتبيل اللحوم .  اقامة وتشغيل مصنع لتجهيز 

وتتبيل الدواجن .  عرض مصنفات  سمعية و بصرية عن طريق الدش والفلش ميموري .   وذلك دون الخلل 

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

للشركة أن تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها 

على تحقيق غرضها في مصر و في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها 

وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية مع مراعاة احكام القانون
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15 - اويل تراك للخدمات البترولية ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     3236 قيدت فى 05-11-2009 برقم 

تقديم الخدمات  ايداع    2393 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:  1-

حفر اببار المياه والببار غير العميقة اللزمة لغراض  البترولية المساندة لعمليات الحفر والستكشاف ويشمل ذلك:  -

معاجة السطح من الترسيبات.        - الخدمات المتعلقة  البترول.     - العمال المدنية المكملة لعمال الحفر .  -

الستيراد والتصدير )  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب النتاج.  2- بالستكشاف البترولي.  -

مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة لكل نشاط علي حدة ( وعلى الشركة الحصول علي كافة التراخيص 

اللزمة لمباشرة نشاطها وفقا  لحكام القانون.  ** كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

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

ب لحكام القانون  في الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا

ولئحته التنفيذية.

16 - نافيجارى للتوكيلت التجارية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     9508 قيدت فى 13-04-2017 برقم ايداع    

التوكيلت التجاريه .   1470 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه هو :  1-

تقديم الستشارات اللوجيستية )فيماعدا ما يتعلق بأسواق الوراق المالية وكذا الستشارات القانونية  -2

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 

المقاولت العموميه المتكامله .  مع مراعاة احكام  عموم التصدير .  4- رأس المال ولئحتة التنفيذية ( .  3-

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه .  ويجوز للشركه 

ان يكون لها مصلحه او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها أو 

التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر وفي الخارج , كما يجوز أن تندمج في الهيئات السالفه أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .

17 - المنصور للتوزيع منطقة حرة )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     10144 قيدت فى 01-12-1994 برقم 

ايداع    2730 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :    تخزين وبيع 

السجائر و السيجار والتبغ الخام و المصنوع و خلصات و أرواح التبغ و مستلزمات صناعة  الصناف التالية:   -

السجائر من ورق وفلتر و صمغ و احبار والمعسل   - و المواد الغذائية المعلبة وذلك مع مراعاة ما يلى:   

إعفاء الشركة من نسبة التصدير بشأن التبغ الخام والمصنوع وخلصات وأرواح التبغ ومستلزمات صناعة السجائر 

من ورق وفلتر وصمغ وأحبار والتي يتم توريدها لشركة المنصور الدولية للتوزيع فقط دون غيرها بالسوق المحلى 

لتشغيلها بالكامل لدى الشركة الشرقية للدخان مع التزام الشركة بتقديم المستندات الدالة على ان كافة الكميات 

الموردة لشركة المنصور الدولية للتوزيع قد تم تشغيلها بالكامل لدى الشركة الشرقية للدخان وكذا ما يفيد قيام شركة 

المنصور الدولية للتوزيع بسداد الرسوم الجمركية مع اللتزام بالتصدير بنسبة 100 % من المعسل وكذا المواد 

اشتراطات الدفاع المدنى  الغذائية المعلبة خارج البلد .  - مزاولة نشاط التخزين من خلل مخزن مغطى.  -

والحريق.   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية ويشترط أستصدار 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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18 - النسان والمدينه للبحاث Human And The City For Research شركة سبق قيدها برقم     

15034 قيدت فى 22-06-2020 برقم ايداع    3277 وفى تاريخ  13-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

اعداد البحوث في مختلف المجالت وعلى الخص إعداد البحاث العلمية والثقافية والقتصادية  غرض الشركة:   -

وحماية التراث المادي والغير مادي وحماية البيئة و التغيرات المناخية وكذا طباعتها لدى الغير وتوزيعها بمعرفتهم.   

إقامة وتنظيم الدورات والحفلت العامة  اقامة وادارة وتشغيل مركز اعداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية.  - -

والمعارض الثقافية والعلمية )بشرط استصدار التراخيص اللزمة لكل معرض على حدة(.   - اصدار نشرات 

علمية غير دورية.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمة لممارسة هذه النشطة.  تقديم الستشارات في كافة المجالت )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 رأس المال ولئحته التنفيذية(.   - 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.

19 - اليكس فورت وورث للصناعة والتجارة شركة سبق قيدها برقم     6723 قيدت فى 05-08-2014 برقم 

ايداع    2016 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح مقاولت العمال الكهروميكانيكة.   2.

اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل  اعمال الصيانة المتنقلة لللت وخطوط النتاج.   4. التوريدات العمومية .  3.

عموم الستيراد  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع ماكينات و قطع غيار المعدات.   6. المعادن والعمال الهندسية .  5.

والتصدير والتوكيلت التجارية .  وكل ما سبق  مع مراعاة  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 , 

وقرار رئيس الجمهورية  رقم 356 لسنة 2008 .  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , 

وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسه هذة النشطه .  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 

وجه من الوجوة 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 ولئحتة التفيذية .

20 - اليجانت للمقاولت العامة والتوريدات العامة Elegant International ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     

10698 قيدت فى 13-02-2018 برقم ايداع    810 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو:  1- عموم التجارة والتوريدات , وتجارة السيارات ,   -2 الدارة والتسويق السياحى للفنادق 

والموتيلت والشقق الفندقية والقري السياحية .   -3 عموم التصدير   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 الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا 

لحكام القانون ولئحته التنفيذية.

21 - سرحان للخدمات البترولية Sarhan Petrolum Services شركة سبق قيدها برقم     19956 قيدت 

فى 13-06-2022 برقم ايداع    4900 وفى تاريخ  14-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركه 

هو : -. توريد وتسويق المنتجات البتروليه .  -. اقامه وادارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود والغاز .  -. اقامة 

وتشغيل وادارة محطات تموين السيارات .  -. النقل البري والداخلي للبضائع ول يتم مزاوله نشاط النقل البري 

للركاب او البضائع ) الداخلي - الدولي ( والمهمات وخدمات النقل دخل القطر المصري او خارجه ال بعد القيد 

بسجل الناقلين واستخراج الترخيص الزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي .                      

-. المقاولت العمومية  .                                                                                                                    

-. التوريدات العموميه .                                                                                        وذلك دون 

الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطه 

ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه باعماله او قد تعاونها 

علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج في شركه اخري او معها او ان تحول الي شركة 

من طبيعه اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .
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23 - شركه خالد محجوب وشريكه شركة سبق قيدها برقم     166586 قيدت فى 10-10-2004 برقم ايداع    

8400 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة تخزين الصناف التالية :مفروشات 

و أطقم سراير - ادوات نظافة و بلستيك - منظفات - مبيدات حشرية - بويات - اجهزة كهربائية - ادوات كهربائـية 

- ادوات صحـية - ادوات مـنزلـية - مستلزمـات منزلية اوانـى منزلية من اللومنـــيوم والستانلس - احواض 

استانلس - معدات ومواد البناء والتشطيب وتأثيث وفرش المنازل والفنادق - كمبيوتر - أدوات مكتبية ولعب أطفال 

وأدوات زينة - المنتجات الورقية ) مثل حفاضات الطفال والفوط الصحية والمناديل ( - ملبس وأحذية - قطع 

غيار وأكسسوار السيارات وبطاريات وإطارات - دراجات عادية وبخارية - عصائر محفوظة - أغذية محفوظة 

وجافة - مستلزمات طبية وصيدلية ومستلزمات العناية الشخصية وأدوات التجميل - مصنوعات جلدية - تخزين و 

بيع و تركيب و إصلح و صيانة الدوات والمعدات والمستلزمات والجهزة وقطع الغيار اللزمة لصيانة رماثات 

و قوارب النجاة والنقاذ و قطع غيارها  و كل ما يخص المهمات البحرية وصيانتها ومهمات السلمة البحرية 

ووسائل الطفاء والجهزة الملحية المدنية . و إختبار و معايرة و إصدار شهادات إختبار و معايرة لقوارب و 

رماثات النجاة للوحدات البحرية .   وذلك مع مراعاة ما يلى :تحقيق التجانس فى الصناف المخزنة وشروط 

التخزين السليم  اللتزام بمزاولة نشاط التخزين من خلل مخزن مغطى  تلتزم الشركة بشروط المحافظة على البيئة 

ومنع التلوث   التزام الشركة بذات الضوابط الصادر بها قرار الترخيص بمزاولة النشاط

24 - الورش ومخازن الثلج و التبريد المصرية شركة سبق قيدها برقم     2206 قيدت فى 28-12-1998 برقم 

ايداع    6457 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح   القيام باعمال تصنيع و تجميع الطلمبات 

بكافة انواعها و اغراضها و تصنيع اجزاءها و قطع غيارها و مشتملتها و خراطة و برادة و سباكة اللت و 

المعادن و قطع غيارها – و تجارة الثلج , مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط 

استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة  , ويجور للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

الوجوه مع الشركات و غيرها  التي تزاول اعمال شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر 

او الخارج , كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا لحكام القانون و 

لئحته التنفيذية .

25 - سيجما للمبيدات و السمدة 

 SIGMA FOR  PESTICIDES AND FERTILIZERS شركة سبق قيدها برقم     11853 قيدت فى 

18-10-2018 برقم ايداع    5289 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة و تشغيل 

مصنع لتصنيع و خلط و تعبئة اسمدة مركبة  و مخلبية  بودر و سائلة و مبيدات حشرية و مبيدات الصحة العامة 

بودر و سائلة   مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه بشرط استصدار التراخيص الزمه لممارسه 

هذه النشطه ويجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول 

اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غردها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في 

الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه .
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26 - الشروق انترناشيونال El Shoruk Ineternational شركة سبق قيدها برقم     17352 قيدت فى 

13-06-2021 برقم ايداع    3439 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  

النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية.   o النقل المبرد  o

للبضائع والثلجات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية, والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات 

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 

o  .الغلل, ويدخل ضمن جميع النشطة المشار إليها خدمات الشحن والتفريغ اللزمة لمباشرة أي منها

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

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان  o  2008 و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه

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

إقامة  o  إقامة المزارع السمكية o   . لنتاج السللت أو التفريخ  أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

إقامة وتشغيل الثلجات   o  .  وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة وتغليف الحاصلت الزراعية

o  .والمحطات الخاصة بحفظ الحاصلت الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها وتجميدها

إقامة  o   .تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية  في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة

إقامة  o  .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اللبان ومنتجاته o  . وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير البلستيك

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  o  .إقامة وتشغيل مصنع لعادة تدوير المخلفات o   وتشغيل مصنع لتصنيع العلف

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  o   .إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواح الطاقة الشمسية o   .المستلزمات الطبية

الملبس الجاهزة.   - الستثمار العقارى 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  

اقامة وتشغيل  رقم 350 لسنة 2007و مراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 356 لسنه 2008  -

مستشفى  متخصصة أو متكاملة وما تضمه من أنشطة علجية أو طبية .على تقدم 10% بالمجان سنويا من عدد 

إقامة الصوب  o  .عموم التوريدات o  السرة التي يتم شغلها  وذلك خلل مدة العفاء الضريبي ان وجد

عموم الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا.   تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 121  o  الزراعية

لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إل بعد الحصول 

على التراخيص اللزمة لمزاولة  غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  

اقامة و تشغيل و ادارة المطاعم و الكافيتريات الثابتة لتقديم جميع أنواع المشروبات)عدا الكحولية( و  o  .

o   اقامة وتشغيل جراجات السيارات o   .إقامة وتشغيل مركز لصيانة السيارات o  .المأكولت و التيك اواى

تجارة الجمله والتجزئة قطع غيار السيارات   وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطة 

الواردة بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية , وفي حالة عدم إلتزام الشركة 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.  وذلك دون الخلل بأحكام قوانين 

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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27 - الجوكر لدارة المنشآت السياحية ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8859 قيدت فى 16-10-2016 برقم 

ايداع    3463 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :_               1-   إدارة 

واستغلل المنشآت و القري السياحية والشواطئ والمطاعم والمقاهي والكافيتريات وقاعات الفراح والكازينوهات 

وألعاب الملهي   2-اعداد وتوريد الوجبات الغذائية   3- تجهيز الشواطئ باللعاب المائية وكافة مستلزماتها  4-

إدارة واستغلل مواقف انتظار السيارات والجراجات  5 - التوريدات العمومية  6- عموم الستيراد والتصدير في 

كل ما هو مسموح به قانونا   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 تزاو 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

28 - شركة الياسمين لتجارة حديد التسليح والسمنت شركة سبق قيدها برقم     10144 قيدت فى 2017-10-12 

برقم ايداع    4545 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو  تجارة الحديد 

والسمنت مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمة لممارسة 

هذه النشطة.  تجارة وبيع الكاوتش والزيوت.  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.

29 - اسكندرية اليونانية للكيماويات والبويات )فلفت( شركة سبق قيدها برقم     15700 قيدت فى 2020-10-06 

برقم ايداع    4687 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1ـ أقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

وتعبئة جميع انواع الدهانات والمذيبات وكيماويات البويات والبنـــــاء       والعزل والعبوات المعدنية والبلستيكية 

التى توضع فيها البويات وكيماويات البنــــــــاء والجرافيت        بجميع انواعة والمعاجين بجميع انواعها وصناعة 

الفيوتك بجميع انواعه 0   2ـ تجارة جميع أنواع الدهانات وكيماويات البويات بالجملة والتجزئة 0   3ـ عموم 

مع مراعاة احكام القانون رقم 121لسنة1982 فى شأن القيد فى سجل المستوردين  الستيراد والتصدير 0   

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

هذه النشطة 0

30 - اليكس ميتال هاوس ALEX METAL HOUSE شركة سبق قيدها برقم     18129 قيدت فى 

03-10-2021 برقم ايداع    6038 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو : 

بيع وتوزيع المنتجات الغذائية والعشاب الطبيعية الغير طبية والمكملت الغذائية الغير طبية و  o  -

تجارة و توزيع  o  .اعداد التصميمات الهندسيه o  . مستحضرات التجميل الغير طبية والزيوت الغير طبية

تصنيع  المشغولت المعدنية لدى الغير.  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح  o  . المشغولت المعدنية

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 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.

31 - مركز طيبه للعلج الطبيعى شركة سبق قيدها برقم     18261 قيدت فى 19-10-2021 برقم ايداع    

اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في  64442 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح •

العلج الطبيعي   بشرط ان تقدم )10%( سنويا بالمجان  من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية او العلجية او 

اقامة وتشغيل مركز لعداد الموارد البشرية )فيما عدا الحضانات(.  وذلك دون الخلل بأحكام  التشخيصية لها .  •

القوانين واللوائح والقرارت السارية وبشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذة النشطة . ويجوز للشركة  

أن  تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي 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 تلتحقها بها  وذلك طبقا 

لحكام القانون
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32 - سمارت فالي للتجارة وإدارة المشروعات )Smart Valley( شركة سبق قيدها برقم     13698 قيدت فى 

29-09-2019 برقم ايداع    5226 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة: -  - 

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .  - المقاولت العامة والتوريدات.  - التوكيلت التجارية وحق 

إستغلل العلمات التجارية )الفرنشايز( تلتزم الشركة بأحكام القانون 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.  - إدارة المنشأت 

السياحية )فيما عدا الدارة الفندقية(  - إقامة وتشغيل وإدارة وإستئجار المطاعم والكافتريات الثابتة لتقديم جميع 

أنواع المشروبات )عدا الكحولية( والمأكولت والتيك أواي.  - بيع المأكولت الجاهزة من العجين والحلويات 

والمياه الغازية.  - 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(.  - عموم التصدير.  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 على تحقيق غرضها في مصر أو في 

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

33 - هيدز للتصميمات والبناء Heads Design & Build شركة سبق قيدها برقم     18618 قيدت فى 

08-12-2021 برقم ايداع    7725 وفى تاريخ  20-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو:   

-القيام باعداد  مشروعات التخطيط العمرانية والتصميم المعمارى.    -القيام باعمال تنسيق و صيانة و ادارة 

وتجميل الحدائق و الطرق و الميادين )اللند سكيب(  -اعداد التصميمات الهندسية.   -إدارة المشروعات عدا الدارة 

الفندقية.   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 .

34 - ابناء البودى لتصنيع النتركوم ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     9798 قيدت فى 02-07-2017 برقم 

اقامه  ايداع    2691 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح يكون غرض الشركة هو :  1.

وبيع أجهزة تكييف بالعمولة .  مع مراعاة أحكام  وتشغيل مصنع لتصنيع الجهزة المنزلية والنتركوم .  2.

القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط إستصدار التراخيص اللزمه لممارسه 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 في الهيئات السالفه أو تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحتة التنفيذية.

35 - الصيادلة الطبية P.H.M.C شركة سبق قيدها برقم     14397 قيدت فى 14-01-2020 برقم ايداع    

252 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو   o    اقامة وتشغيل مصنع 

لتصنيع وتعبئة الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلنية 

والمستلزمات الطبية والمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشرية وتصنيع كل ما سبق لدى الغير.   o    الوساطة 

    o  .في انهاء اجراءات تسجيل الدوية ومستحضرات التجميل والمكملت الغذائية امام الجهات غير الحكومية

تجارة وتوزيع الدوية البشرية والبيطرية والمكملت الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية 

والمطهرات والمنظفات والجهزة الطبية والرياضية والجهزة اللكترونية والدوات المكتبية وأدوات النظافة 

والمواد الغذائية وتوريدها.  o    ادارة الصيدليات.   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية ل وبشرط استصدار التراخيص اللزمة الممارسة هذه 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 في الخارج, كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون
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36 - شركة المجموعة الطبية المتكاملة INTEGRATED MEDICAL GROUP شركة سبق قيدها برقم     

15613 قيدت فى 27-09-2020 برقم ايداع    4407 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

غرض الشركة هو  - تجارة وتوزيع الجهزه والمستلزمات الطبية ومستلزمات الصيدليات والتوكيلت التجارية و 

الستيراد والتصدير   -إستيراد وتجارة الدوية والكيماويات ومستحضرات أدوية ومستلزمات التجميل والمكملت 

الغذائية ومستلزمات المستشفيات والصيدليات بكافة أنواعها.  - ول ينشىء تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة 

غرضها البعد الحصول على التراخيص الزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ل يخل باحكام 

القوانين المنظمة لهذا الغرض   - التوكيلت التجارية.تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 فى شان 

تنظ?م اعمال الوكاله التجاريه    - والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

واللوائح والقرارات السارية , وبشرط إستصدار التراخيص الزمة لممارسة هذه النشطة . ويجوز للشـركة أن 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشـركات وغيرها التي تزاول أعما? شبيهه بأعمالها أو    التي قد تعاونهاعلى 

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

. القانون 

37 - القلعة لتصنيع وتجهيز السيور ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     8035 قيدت فى 30-12-2015 برقم ايداع    

اقامه و تشغيل مصنع  4234 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:   1-

لتصنيع و تجهيز السيور .  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 اعمال 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 وتلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيدية

38 - اجيال للهندسة والعمال المتخصصة

 ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     9110 قيدت فى 25-12-2016 برقم ايداع    4557 وفى تاريخ  

المقاولت العامة والمتخصصة والمتكاملة.  - 22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة:   -

تجارة مواد  التوكيلت التجارية.  - الشراف على تنفيذ المشروعات.  - اعداد التصميمات الهندسية.  -

تجارة وتوزيع  البناء الحديثة ومواد التشطيبات والدهانات والكرانيش الفيوتك وخشب ال HDF بكافة أنواعه.  -

وتوريد المواد العازلة واضافات الخرسانات ومواد تفويط ومعالجة الخرسانات وعدد الورش )حجر  قطعية - 

التوريدات العمومية.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط  صنفرة - حجر تجليخ(.  -

استصدار 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 ان تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون 

ولئحته التنفيذية.  تلتزم الشركة باحكام القانون 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.

39 - سير ج وهان للملبس الجاهزة ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     18401 قيدت فى 09-11-2021 برقم 

ايداع    6944 وفى تاريخ  22-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   1-اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة .   2- تجارة الجملة والتجزئة للقمشة والملبس الجاهزة بالمناطق النائية 

والمجتمعات العمرانية الجديدة   3- التجارة اللكترونية  .  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 على تحقيق غرضها في مصر 

أو الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى او معها او ان تتحول الى شركة من طبيعه اخرى وذلك كله 

طبقا لحكام القانون .
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40 - رويال لينز للنقل البري ) ش. م. م ( شركة سبق قيدها برقم     20015 قيدت فى 20-06-2022 برقم 

ايداع    5164 وفى تاريخ  25-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :    1- النقل البرى 

الداخلى للركاب والرحلت ونقل العمال ونقل طلب المدارس والنقل البرى الداخلى للبضائع.   2- تاجير السيارات 

o  .فيما عدا )نشاط الليموزين والتأجير التمويلي( .  3- تشغيل وامتلك وسائل النقل اللزمة لخدمة نشاط الشركة

مع مراعاة ان ل يتم مزاولة نشاط النقل البرى للركاب )الداخلى/الدولى( او النقل البرى للبضائع )الداخلى /

الدولى( والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصرى او خارجه ال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج الترخيص 

اللزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.   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 .

41 - فريست ريت انستيتيوت للتدريب والستشارات

 FIRST RATE INISTITUTE شركة سبق قيدها برقم     5991 قيدت فى 10-09-2013 برقم ايداع    

2216 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   تنمية  الموارد البشرية  و 

التدريب الدارى و الفنى و المهنى للتأهيل فى كافة مجالت العمل الوظيفى سواء لحساب الشركة او لحساب الغير .   

تقديم الستشارات الدارية و الهندسية و الفنية و الرياضية  واجراء الدراسات  والبحوث العلمية فى مختلف 

المجالت .   تنظيم وعقد الندوات و المؤتمرات العلمية .   اصدار المطبوعات العلمية  ) الغير المنتظمة ( فى 

المجالت الدارية  والرياضية  والفنية و الدراسية  .   ) كل ذلك فيما عدا اصدار الصحف و التسويق والترويج 

لمجالت الستثمار والستشارات القانونية والستشارات المالية  عن الوراق المالية لنشطة الشركات العاملة فى 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها فى المادة )27( من قانون سوق رأس المال ولئحته التنفيذية  و كذا 

الستشارات و الدراسات المالية المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال أو الستحواذ ( .  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 التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو الخارج وكما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات  السالفة أو تشتريها  او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذية .

42 - فلوكيجر جروب للتجارة والصناعة FLUCKIGER ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     6149 قيدت فى 

26-11-2013 برقم ايداع    2913 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :   

1-اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع :  أ- حلوى من عجين حلويات شرقية   ب- حلوى جافة شاملة حلوى المولد او 

حلوى جلتينية   ج- حلوى متنوعة للهدايا شيكولته او ملبسات  د-حلوى من عجين كعك وغريبة وبتى فور   ه- 

حلوى من عجين جاتوهات او تورتات وبيتزا  ز-كرواسان وباتيه وفطير وساندويتش محشو   2-عموم التصدير 

والتوكيلت التجارية والتجارة والتوريدات .  3- اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اليس كريم   4- اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع جميع انواع المخبوزات .   مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار 

التراخيص اللزمة لممارسة هذة النشطة .  ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه 

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

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

التنفذية .
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43 - العودة للطبيعة  للستيراد والتصدير  Back To Nature for Import and Export شركة سبق قيدها 

برقم     13036 قيدت فى 22-05-2019 برقم ايداع    2876 وفى تاريخ  26-12-2022    تم تعديل النشاط 

ليصبح غرض الشركة هو :-   - إستصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع 

وإستزراع الراضي المستصلحة, ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح 

والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة في الستزراع وليس الرى بطريق الغمر.  فيما عدا المناطق الصادر 

بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 .  - 

تصدير الحاصلت الزراعية.  - عموم الستيراد والتصدير.  - اقامة وتشغيل مطحن لطحن وتحميص وتعبيئة البن.  

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

النشطة.  ويجوز للشركة أن 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 أن تندمج فيهـا أو تشتريها أو تلحقها بها 

وذلك طبقا  لحكام القانون.

44 - المصريه الفرنسيه للعطور ومستحضرات التجميل اروما مصر AROMA EGYPT- ش.ذ.م.م شركة 

سبق قيدها برقم     8321 قيدت فى 30-03-2016 برقم ايداع    1143 وفى تاريخ  27-12-2022    تم 

تجارة وتوريد وتخزين وتوزيع العطور ومستخلصاتها  تعديل النشاط ليصبح   غرض الشركة هو :  1-

ومستحضرات التجميل بجميع أنواعها والدوية الخارجية ومكسبات الطعم والرائحة واللوان الغذائية والزيوت 

والعجائن العطرية .  2- وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتركيب العطور ومستلزماتها ومستحضرات التجميل 

عموم التوريدات  والدواية الخارجية ومكسبات الطعم والرائحة واللوان الغذائية والزيوت والعجائن العطرية .  3-

أقامة وتشغيل مصنع  عموم الستيراد والتصدير في كل ما هو مسموح به قانونا .  5- والتوكيلت التجارية .  4-

تجارة المواد البلستيكية بكافة أنواعها .  مع مراعاه أحكام  لتصنيع المواد البلستيكية بكافة أنواعها .  6-

الفوانين 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 الخارج .كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو 

تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون ولئحته التنفيذية

45 - نيو تشانس العقارية شركة سبق قيدها برقم     15937 قيدت فى 04-11-2020 برقم ايداع    5369 وفى 

تاريخ  27-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-  التسويق العقاري  وذلك دون الخلل باحكام 

القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص اللزمة للمارسة هذه النشطه .  ويجوز للشركة 

ان تشترك باى 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 فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام 

القانون .

46 - جرين رود للتوريدات والتجارة العامة )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     11292 قيدت فى 

12-06-2018 برقم ايداع    3010 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو 

:-  التجارة العامة و التوزيع فيما هو مسموح به قانونا \ التوريدات العمومية   المقاولت العمومية   مع مراعاة 

احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و بشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة و يجوز 

للشركة ان تكون لها مصلحة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعمال شبيها 

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 و لئحته  التنفيذية
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47 - بتلزPETALSشركة ذات مسئولية محدودة . شركة سبق قيدها برقم     12531 قيدت فى 2019-02-12 

برقم ايداع    859 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  o تجارة و بيع 

النتيكات و المنتجات اليدوية و مستلزمات و اكسوارات المنازل و منتجات السر المنتجه و الورود الصناعية و 

 o  اعمال تنسيق الحدائق و الطرق و الميادين o  الطبيعية و تسويق كل ماسبق لحساب الشركة و لحساب الغير

التوكيلت التجارية , و استغلل حق المتياز التجارى .  تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 1982  و 

القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين , و 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  .  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 .

48 - ايه اند دي رويال للخدمات الطبية A&D ROYAL شركة سبق قيدها برقم     16416 قيدت فى 

24-01-2021 برقم ايداع    441 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :   1- 

أقامه وتشغيل مركز طبي متخصص في الشعه   2- اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في الجراحه العامه  3- 

اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في التحاليل الطبيه  4- اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في أمراض 

النساء والولده  5- اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص في علج العظام  6- اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص 

في الباطنه والصدريه  7- اقامة وتشغيل مركز طبي متخصص الوعيه الدمويه  8- اقامة وتشغيل مركز طبي 

متخصص في العنايه المركزه  9- تجارة وتوزيع الجهزة والمستلزمات الطبيه والدوائيه  10-الستشارات الطبية )

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 

مجال الوراق المالية المنصوص عليها في المادة 27 من قانون راس المال ولئحته التنفيذية(  11- اعمال 

اعمال تصميم  التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها.  12-

وانتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.  

ادخال البيانات على الحاسب  انتاج المحتوي اللكتروني بصورة مختلفة من صوت وصورة وبيانات  14- -13

اللي وبالوسائل اللكترونية  15- إقامة وإدارة وتشغيل مركز تنمية مهارات بشرية )فيما عدا الحضانات(  على أن 

يقدم 10% بالمجان سنوي ا من الحالت التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلجية لها وذلك خلل مدة العفاء 

جد.  مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل للنشطة الواردة بقانون  الضريبي لها إن وج

الستثمار ولئحته التنفيذية, وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه2017 ولئحته التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

المشار اليه بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار وبلئحته 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 طبق ا لحكام القانون.

49 - بلبن لمنتجات اللبان Belabn شركة سبق قيدها برقم     16678 قيدت فى 28-02-2021 برقم ايداع    

1275 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة هو :  إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

و تعبئة و تغليف منتجات اللبان و الجيلتى و العصائر و المشروبات)عدا الكحولية(  والمأكولت الجاهزة و 

الحلويات   بيع منتجات اللبان و الجيلتى و العصائر و المشروبات )عدا الكحولية(  و المأكولت الجاهزة و 

الحلويات .  تجهيز وطهي وبيع المأكولت والتيك اواي .  بيع اللبان والجبن بأنواعها والبقالة .   التصدير 

والتوكيلت التجارية.   وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط استصدار 

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

التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او الخارج . كما يجوز لها ان 

تندمج في شركة اخرى او ان تتحول الي شركة من طبيعة اخري وذلك كله طبقا لحكام القانون .
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50 - الندى والنور للستيراد والتصدير -AL Nada & Al Nour ش.ذ.م.م شركة سبق قيدها برقم     15998 

قيدت فى 19-11-2020 برقم ايداع    56941 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض 

توريد وتوزيع الحبوب والغلل .   o  . عموم الستيراد والتصدير فيما هو مسموح به قانونا o   -: الشركه هو

تلتزم الشركه بأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 في شأن سجل المستوردين , ول ينشئ تأسيس الشركه اي حق 

فى مزاوله غرضها إل بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يخل 

باحكام القوانين النظمه لهاذا الغرض .  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات 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 او في الخارج , كما 

يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون .

الكيان القانونى
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :03-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21543   وتم 

Salem Foods ايداعه بتاريخ 03-12-2022 برقم ايداع    11063 الى   سالم للغذيه

2 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21285   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-11-2022 برقم ايداع    10211 الى   الطارق أوتوموتيف - منطقة حرة ETFZ  شركة 

مساهمة مؤسسة وفقا  لحكام القانون المصري وبنظام المناطق الحرة العامة .

3 -  فى تاريج :05-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21554   وتم 

ايداعه بتاريخ 05-12-2022 برقم ايداع    11114 الى   صناع السعادة للشيكولتة

4 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12095   وتم 

 wave sporting c&lub ايداعه بتاريخ 04-12-2018 برقم ايداع    6183 الى   ويف سبورتنج كى اند لوب

)ش.م.م(

5 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 12365   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    11260 الى   تمويلى للمشروعات متناهية الصغر

6 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 14587   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-02-2020 برقم ايداع    826 الى   ليزر الشروق

7 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 20047   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    11259 الى   الياسمين الشامي

8 -  فى تاريج :08-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9119   وتم 

Pocket   )ايداعه بتاريخ 27-12-2016 برقم ايداع    4594 الى   بوكيت للستيراد والتصدير )دهب زمان

)for Import and Export )DAHAB ZAMAN

9 -  فى تاريج :12-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21658   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-12-2022 برقم ايداع    11409 الى   الندى للستثمار الزراعي

10 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 7832   وتم 

Gleem Bay  ايداعه بتاريخ 07-10-2015 برقم ايداع    3225 الى   جليم باي للستثمار والتنمية السياحية

investment & Tourism Development

11 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8660   وتم 

  RUSHBRUSH CO. S.A.E ايداعه بتاريخ 02-08-2016 برقم ايداع    2585 الى   راش براش للتجارة

ش.م.م

12 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 17198   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2022 برقم ايداع    11498 الى   المصريه للصيدليات

13 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11564   وتم 

ايداعه بتاريخ 02-08-1995 برقم ايداع    2107 الى    ويلهيلمسن لخدمات الموانئ مصر )ش.م.م( 

.Wilhelmsen Port Services Egypt S.A.E

14 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21554   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    11571 الى   صناع السعادة للشيكولته

15 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21683   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    11530 الى   بايوتك
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16 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21688   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    11552 الى   السهام لستصلح واستزراع الراضى الصحراوية 

والمزارع السمكية

17 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21695   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    11568 الى   الثريا لستصلح و استزراع الراضي الصحراوية و 

المزارع السمكية

18 -  فى تاريج :15-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21696   وتم 

E R  ايداعه بتاريخ 15-12-2022 برقم ايداع    11572 الى   اي . ار مصر للتجارة والبيع بالتجزئة

EGYPT

19 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5302   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-12-2022 برقم ايداع    11607 الى   المار الغذائيه - مصر

20 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11853   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-10-2018 برقم ايداع    5289 الى   سيجما للمبيدات و السمدة 

SIGMA FOR  PESTICIDES AND FERTILIZERS 

21 -  فى تاريج :18-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21701   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-12-2022 برقم ايداع    11585 الى   صاويجا لتصنيع وتجارة الملبس

22 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5521   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    11665 الى   اعمار مصر للتنميه

23 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8333   وتم 

ايداعه بتاريخ 19-12-2022 برقم ايداع    11666 الى   شركه المشروعات البتروليه والستشارات الفنيه)

بتروجيت (

24 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10144   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-10-2017 برقم ايداع    4545 الى   شركة الياسمين لتجارة حديد التسليح والسمنت

25 -  فى تاريج :19-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 18129   وتم 

ALEX METAL HOUSE ايداعه بتاريخ 03-10-2021 برقم ايداع    6038 الى   اليكس ميتال هاوس

26 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 13698   وتم 

Smart ( ايداعه بتاريخ 29-09-2019 برقم ايداع    5226 الى   سمارت فالي للتجارة وإدارة المشروعات

)Valley

27 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3825   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    11726 الى   ماف لتجهيز وادارة الهايبر ماركتس

28 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21648   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    11746 الى   محمد رجب محمد احمد وشركاه

29 -  فى تاريج :21-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21746   وتم 

ايداعه بتاريخ 21-12-2022 برقم ايداع    11761 الى   شركة ترونيك E للدوات المنزلية

30 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21753   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    11784 الى   كايرو للصرافة

31 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21754   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    11787 الى   وليد فتحى حامد زين الدين وشريكته
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32 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21754   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    11785 الى   وليد فتحى حامد زين الدين وشريكته

33 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21754   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    11788 الى   وليد فتحى حامد زين الدين وشريكته

34 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21754   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    11786 الى   وليد فتحى حامد زين الدين وشريكته

35 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21760   وتم 

Family  ايداعه بتاريخ 22-12-2022 برقم ايداع    11821 الى   فاملى جروب لتجارة المواد الغذائية

Group

36 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21811   وتم 

ايداعه بتاريخ 31-05-2010 برقم ايداع    11934 الى   اسلم القصراوي غازي علي القصراوي وشريكته

37 -  فى تاريج :24-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 21767   وتم 

ايداعه بتاريخ 24-12-2022 برقم ايداع    11841 الى   ايه تى اس جروب لخدمات التصدير واللوجيستيكس      

ATS Group For Export Services And Logistics

38 -  فى تاريج :26-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 5991   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-09-2013 برقم ايداع    2216 الى   فريست ريت انستيتيوت للتدريب والستشارات

FIRST RATE INISTITUTE 

39 -  فى تاريج :27-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 19182   وتم 

ايداعه بتاريخ 23-02-2022 برقم ايداع    1494 الى    أي هوم للصناعة وتجارة الجملة والتجزئة

40 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9774   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-06-2017 برقم ايداع    2575 الى   الرض الطيبة مصر للستثمار والتنمية

41 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 10446   وتم 

Capital Square ايداعه بتاريخ 11-12-2017 برقم ايداع    5735 الى   كابيتال سكوير

42 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 11410   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-07-2018 برقم ايداع    3538 الى   ايجى جرو لتصنيع السمدة  والكيماويات

43 -  فى تاريج :28-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 16416   وتم 

A&D ROYAL ايداعه بتاريخ 24-01-2021 برقم ايداع    441 الى   ايه اند دي رويال للخدمات الطبية
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الشخاص

1 - سميح انسى نجيب ساوريرس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    108231   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-1983 برقم ايداع   5030 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1983  بــ :  
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2 - شركة اورسكوم لخدمات صيانة المعدات ) ش.م.م  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    108231   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-06-1983 برقم ايداع   5030 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1983  بــ :  يملك حق الدارة 

والتوقيع نيابة عن الشركة أمام القضاء والغير لكل من السادة التى أسمائهم )مجتمعان( وهم :- 1- السيد المهندس 

/ ماجد البرت اقلديوس ابادير - بصفته - مدير الشركة )من غير الشركاء( مصرى الجنسية - رقم قومى 

25901012101653 و 2- السيد المهندس / إسحاق فيليب قرياقص - بصفته - مدير الشركة )من غير الشركاء( 

مصرى الجنسية - رقم قومى 25804072400298   وذلك في التى :-  حق الدارة والتوقيع وتمثيل الشركة 

أمام القضاء والغير والتوقيع نيابة عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية العامة والخاصة ويشمل 

ذلك على سبيل المثال وليس الحصر التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة , 

ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكاتبها المختلفة , ومصلحة الضرائب ومكاتبها المختلفة , ومصلحة التسجيل 

التجارى ومكاتبها المختلفة والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها المختلفة امام مصلحة الجوازات ومكاتبها 

المختلفة والغرف التجارية ومكاتبها المختلفة والتسجيل فى سجل الوكلء والوسطاء التجاريين وكافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية ,بما فى ذلك التوقيع على كافة التعهدات والقرارات والمستندات وتسليم وإستلم كافة 

المستندات المتعلقة بهذا الشأن ,اتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتأسيس كافة أنواع شركات الشخاص والموال 

الخاضعة لحكام القانون المعمول بها فى جمهورية مصر العربية أو خارجها , وكذلك تغيير وتحويل الشكل 

القانوني للشركة وفقا لحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية وكذلك الحصول على تراخيص 

مزاولة النشاط لكافة أنواع الشركات وفروعها وتقديم كافة الطلبات والتوقيع عليها وفى تسليم واستلم كافة الوراق 

والمستندات المتعلقة بهذا الشان , الحق فى شراء السيارات وبيعها أيا كان نوعها بالضافة الى حق نقل الملكية 

للغير وإستخراج وتجديد رخص السيارات ودفع الرسوم والتأمينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وكافة إجراءات 

المرور والتوقيع على العقود والوراق الخاصة بذلك ,  بيع أوإستبدال كافة أنواع الجهزة التى ترى إدارة الشركة 

بيعها أو إستبدالها ولهما حق التوقيع نيابة عنا أمام مصلحة الجمارك بجميع فروعها وتمثيلها أمام شركات الملحة 

البحرية والجوية والبرية والتوقيع نيابة عنا فى إستلم وتسليم أذون التسليم وبوالص الشحن وإجراءات التخليص 

على الرسائل الواردة بأسم الشركة وجميع الجراءات الخاصة بذلك , وكذلك التوقيع نيابة عنا أمام كافة الجهات 

الحكومية وغير الحكومية ومصلحة السجل التجارى والشهر العقارى وإتخاذ كافة الجراءت اللزمة فى هذا الشأن 

,  تمثيل الشركة والتوقيع على عقود العمل والتصديق عليها وتوثيقها بالشهر العقارى والخارجية والتوقيع على 

الفواتير الخاصة ببيع أو شراء المعدات والماكينات وتمثيلنا امام شركات الملحه بكافة أنواعها وشركات التخليص 

الجمركي .ولهما الحق )مجتمعان( فى تفويض أو توكيل الغير فى كل أو بعض مما ذكر .   ثانيا : يملك حق 

التوقيع نيابة عن الشركة أمام كافة البنوك سواء داخل وخارج جمهورية مصر العربية وذلك على النحو التالى :-   

أول :- فتح وغلق وتصفية الحسابات البنكية وكافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن أمام كافة البنوك:- التوقيع )

منفردا( أومن يفوضه وبدون حد اقصى للتعامل لكل من :-  للسيد المهندس / اسامه انور بشاى ميخائيل )من غير 

الشركاء( مصرى الجنسية - رقم قومى 26207122100997   توقيع أي إثنين )مجتمعين ( من السادة التى 

أسماؤهم وبدون حد اقصى للتعامل:-  المهندس / إسحق فيليب قرياقص  - بصفته - مدير الشركة )من غير 

الشركاء( , الستاذه / ريهام محمد رضا حامد محمد البلتاجى  )من غير الشركاء( مصريه الجنسية - رقم قومى 

27609092102366 , الستاذ / محمد عبد الرازق محمد إسماعيل )من غير الشركاء( مصرى الجنسية - رقم 

قومى 24710040100674 , الستاذ / جورجى سليم جورجى سليم  )من غير الشركاء( مصرى الجنسية - رقم 

قومى 25910130104275 , الستاذ / نادر رأفت وجدى راغب  )من غير الشركاء( مصرى الجنسية - رقم 

قومى 28506100102419 , الستاذ / رامز انطون رينيه صايغ  )من غير الشركاء( مصرى الجنسية - رقم 

قومى 28307298800237,الستاذ / أحمد هانى احمد فهمى صادق  )من غير الشركاء( مصرى الجنسية - رقم 

قومى27901032106195   ثانيا :- التحويلت البنكية والشيكات وأصدار وكسر الودائع وتجديدها وكافة 

المستندات المتعلقة بهذا الشأن أمام كافة البنوك .  )أ( التوقيع ) منفردا ( أو من يفوضه وبدون حد اقصى للتعامل 

لكل من :- للسيد المهندس / اسامه انور بشاى ميخائيل )من غير الشركاء(  )ب( توقيع أي إثنين )مجتمعين ( من 

السادة التى أسماؤهم وبدون حد اقصى للتعامل:- الستاذه / ريهام محمد رضا حامد محمد البلتاجى  )من غير 

الشركاء( , الستاذ / نادر رأفت وجدى راغب  )من غير الشركاء( , الستاذ / رامز انطون رينيه صايغ  )من 

غير الشركاء(   )ج( توقيعات )ثنائية ( وبدون حد اقصى للتعامل لكل من :- )توقيع أول ( :- الستاذه / ريهام 

محمد رضا حامد محمد البلتاجى  )من غير الشركاء( أو الستاذ / نادر رأفت وجدى راغب  )من غير الشركاء( أو 

الستاذ / رامز انطون رينيه صايغ )من غير الشركاء( أو الستاذ / محمد عبد الرازق محمد إسماعيل)من غير 

Page 120 of 195 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

الشركاء( - ) توقيع ثان ( :- المهندس / إسحق فيليب قرياقص - بصفته - مدير الشركة )من غير الشركاء( أو 

الستاذ / جورجى سليم جورجى سليم . )من غير الشركاء( أو الستاذ / أحمد هانى احمد فهمى صادق )من غير 

الشركاء(    ثالثا :- إصدار خطابات الضمان والعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل وخطابات 

العتماد الضامن )SBLC( وكافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن أمام كافة البنوك :- )أ( التوقيع )منفردا( أو من 

يفوضه وبدون حد اقصى للتعامل لكل من :- للسيد المهندس / اسامه انور بشاى ميخائيل )من غير الشركاء(  )ب( 

توقيع أي إثنين )مجتمعين( من السادة التى أسماؤهم وبدون حد اقصى للتعامل:-  الستاذه / ريهام محمد رضا 

حامد محمد البلتاجى  )من غير الشركاء( , الستاذ / نادر رأفت وجدى راغب  )من غير الشركاء( , الستاذ / 

رامز انطون رينيه صايغ  )من غير الشركاء(   )ج( توقيعات )ثنائية( وبدون حد اقصى للتعامل لكل من :-   )

توقيع أول ( :- الستاذه / ريهام محمد رضا حامد محمد البلتاجى  )من غير الشركاء( أو الستاذ / نادر رأفت 

وجدى راغب  )من غير الشركاء(أو الستاذ / رامز انطون رينيه صايغ )من غير الشركاء( أو الستاذ / محمد عبد 

الرازق محمد إسماعيل )من غير الشركاء(   ) توقيع ثان ( :- المهندس / إسحق فيليب قرياقص - بصفته - مدير 

الشركة )من غير الشركاء( أو الستاذ / جورجى سليم جورجى سليم  )من غير الشركاء( أو الستاذ / أحمد هانى 

احمد فهمى صادق  )من غير الشركاء(    رابعا : الشيكات والتحويلت البنكية لصالح الشركات الشقيقة والجهات 

الحكومية وكافة المستندات المتعلقة والمرتبطة بهذا الشأن لدى كافة البنوك  :- )أ( التوقيع ) منفردا ( أو من يفوضه 

وبدون حد اقصى للتعامل لكل من :- للسيد المهندس / اسامه انور بشاى ميخائيل  )من غير الشركاء(   )ب( توقيع 

أي إثنين )مجتمعين ( من السادة التى أسماؤهم وبدون حد اقصى للتعامل:- الستاذه / ريهام محمد رضا حامد 

محمد البلتاجى )من غير الشركاء( , الستاذ / نادر رأفت وجدى راغب )من غير الشركاء( , الستاذ / رامز 

انطون رينيه صايغ  )من غير الشركاء(   )ج( توقيعات )ثنائية( وبدون حد اقصى للتعامل لكل من :-  )توقيع أول 

( :- الستاذه / ريهام محمد رضا حامد محمد البلتاجى )من غير الشركاء( أو الستاذ / نادر رأفت وجدى راغب )

من غير الشركاء( أو الستاذ / رامز انطون رينيه صايغ  )من غير الشركاء( أو الستاذ / محمد عبد الرازق محمد 

إسماعيل )من غير الشركاء( - )توقيع ثان( :- المهندس / إسحق فيليب قرياقص - بصفته - مدير الشركة )من غير 

الشركاء( أو الستاذ / جورجى سليم جورجى سليم ) من غير الشركاء( أو الستاذ / أحمد هانى احمد فهمى صادق  

)من غير الشركاء(    خامسا :- عقود القتراض والرهن وكافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن أمام كافة البنوك :-  

)أ( التوقيع )منفردا( أو من يفوضه وبدون حد اقصى للتعامل :-  للسيد المهندس / اسامه انور بشاى ميخائيل )من 

o   -:غير الشركاء(    )ب( توقيع أي إثنين )مجتمعين( من السادة التى أسماؤهم وبدون حد اقصى للتعامل

المهندس / إسحق فيليب قرياقص - بصفته - مدير الشركة )من غير الشركاء(  , الستاذه / ريهام محمد رضا 

حامد محمد البلتاجى  )من غير الشركاء( , الستاذ / نادر رأفت وجدى راغب )من غير الشركاء(   على أل تمتد 

عقود القتراض والرهن الى المباني والنشاءات المقامة على موقع الشركة بالمنطقة الحرة العامة بالسكندرية .   

سادسا : تفويض الغير فى التوقيع نيابة عن الشركة على كافة معاملتها بالبنوك فيما عدا حق القتراض والرهن :-   

)أ( تفويض الغير )منفردا( وبدون حد اقصى للتعامل :- للسيد المهندس / اسامه انور بشاى ميخائيل )من غير 

الشركاء(   )ب( تفويض الغير )مجتمعين( للسادة التى أسماؤهم وبدون حد اقصى للتعامل :- المهندس / إسحق 

فيليب قرياقص - بصفته - مدير الشركة )من غير الشركاء( , الستاذه / ريهام محمد رضا حامد محمد البلتاجى  )

من غير الشركاء(   سابعا  :- الشيكات والتحويلت المتعلقة بالمرتبات الخاصة بالعاملين بالشركة:-  التوقيع )

مجتمعين( للسادة التى أسماؤهم وبدون حد اقصى للتعامل :- المهندس / خالد رفعت محمد السعيد )من غير 

الشركاء( مصرى الجنسية - رقم قومى 26602242101616, الستاذه / حنان كامل ملك إبراهيم )من غير 

الشركاء( مصريه الجنسية - رقم قومى 27311102402801  ثامنا : توقيع أي إثنين )مجتمعين( من السادة 

التى أسماؤهم وبدون حد اقصى للتعامل على عقود الكفالت التضامنية وكافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن امام 

البنوك وهم :-  المهندس / اسامه انور بشاى ميخائيل  )من غير الشركاء( , الستاذه / ريهام محمد رضا حامد 

محمد البلتاجى )من غير الشركاء( , الستاذ / نادر رأفت وجدى راغب )من غير الشركاء(

3 - انسي نجيب ساوريرس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    108231   وتم ايداعه بتاريخ    1983-06-22 

برقم ايداع   5030 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1983  بــ :  لهم حق التوقيع والدارة مجتمعين او منفردين

4 - نجيب انسى نجيب ساويرس  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    108231   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-1983 برقم ايداع   5030 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1983  بــ :  

5 - شركة اوراسكوم هولدنج ليمتد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    108231   وتم ايداعه بتاريخ    

22-06-1983 برقم ايداع   5030 تم التأشير فى تاريخ 22-06-1983  بــ :  
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6 - غسان محمد هشام عبد ا قبانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    134429   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-06-1993 برقم ايداع   3624 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1993  بــ :  منح صلحيات 

للسيد الستاذ/ غسان محمد هشام عبد ا قبانى رئيس مجلس  للعضاء وذلك لتصبح على النحو التالى : -  ?

الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ جورج لويس جرجس سعيد مدير التمويل "مجتمعين" الصلحيات التالية:  

إبرام عقود القتراض المتوسطة الجل سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات بالشروط والحدود التى يرونها  .1

إبرام العقود المتعلقة بالسلفيات طويلة الجل والقصيرة الجل والتى تمنح للشركة في  مناسبة لعمال الشركة.  2.

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 جى بى اوتو رينتال ترانسبورت  ش م م  * شركة آر. جى. إنفستمنت ش م 

م  * شركة جى. بى. بولو لتصنيع الحافلت ش م م * شركة جى بى للتأجير التمويلى والتخصيم ش م م * الشركة 

المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر" ش م م  * الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلت التجارية ) 

ايتامكو ( ش م م  * شركة ماسترز أوتوموتيف كمبانى ش م م  * شركة مشروعى للتجارة ش م م  * رصيدى 

للمدفوعات اللكترونية "رصيدى" ش.م.م * شركة المجموعة العالمية لتجارة السيارات )جى.كى. القاصد(-الردن 

* شركة غبور القلم لتجارة السيارات ) جى كيو - القلم (- الردن * شركة دراي? للتمويل والخدمات المالية غير 

المصرفية  ش م م * شركة دراي? لتجارة السيارات )درايف ( ش م م * شركة جى بى كابيتال للستثمارات 

المالية ش م م  * شركة كابيتال للتوريق ش.م.م * شركة جى بى لوجيستيكس ش م م * شركة ريدى بارتس لقطع 

غيار السيارات ش م م * شركة هرم للنقل والتجارة ش م م  * شركة جى بى للستيراد والتصدير  ش م م  * 

شركة سوق مصر للسيارات المستعملة "فبريكا" ش م م  * الشركة الوطنية لمستلزمات السيارات وقطع غيارها ش 

م م "تحت التصفية" * شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر ش م م * شركة جى بى علب ريمورك * الشركة 

الهندسية لصيانه وسائل النقل ) الميكانيكى ( ش م م * شرك بان افريكان ايجيبت للزيوت  ش م م  * شركة ج. ب. 

ر. أوتو - الجزائر  *شركة ج. ب. ر. خدمات - الجزائر  * شركة جى. بى. جلوبال - لوكسمبرج  * شركة 

أوتوموبيلك لتجارة السيارت ش م م * شركة توزيع وسائل النقل "تى في دى" ش.م.م  ولسيادتهم "مجتمعين" الحق 

في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما سبق .           للسيد الستاذ/ غسان محمد هشام عبد ا قبانى  

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة         "

تأسيس كافة أنواع الشركات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها سواء  مجتمعين" الصلحيات التالية:  أ .

كانت  أشخاص أو أموال وتعديلها 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 

إتخاذ القرارات الستثمارية الخاصة  التى يستتبع التأسيس التعامل معها والسفارات والقنصليات المختلفة .  ب .

بالستثمار فى شركات أو شراء الستثمارات أو بيعها.  وللسيد الستاذ/ غسان محمد هشام عبد ا قبانى رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد الستاذ/ عباس حسن عباس السيد عضو مجلس الدارة والسيد الستاذ / 

نادر رءوف كمال غبور عضو مجلس الدارة "مجتمعين" 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 .   كذلك تم الموافقة على منح الستاذ / سامى عبد الباقى جرس صلحية التعامل مع الهيئة 

العامة لللستثمار وهيئة التأمينات ومصلحة الجمارك والموانى البحرية  والتوكيلت الملحية والمستودعات 

المصرية  والقوى العاملة ووزارة الداخلية والنيابة العامة عن الشركة بالمنطقه الحرة بالسكندرية. مع بقاء كافة 

الصلحيات الواردة بالسجل كما هى دون اى تعديل
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7 - منصور محمد هشام قباني  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134429   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1993 برقم ايداع   3624 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1993  بــ :  

8 - نادر روؤف كمال غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134429   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1993 برقم ايداع   3624 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1993  بــ :  

9 - عباس حسن عباس السيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134429   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1993 برقم ايداع   3624 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1993  بــ :  

10 - ابراهيم نجيب ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134429   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1993 برقم ايداع   3624 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1993  بــ :  

11 - رؤوف كمال حنا غبور  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    134429   وتم ايداعه بتاريخ    

17-06-1993 برقم ايداع   3624 تم التأشير فى تاريخ 17-06-1993  بــ :  استقاله

12 - احمد عادل عبد المولي عبد الرسول  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    139755   

وتم ايداعه بتاريخ    30-01-1996 برقم ايداع   691 تم التأشير فى تاريخ 30-01-1996  بــ :  

13 - سنية يحيى حنفى احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139755   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-1996 برقم ايداع   691 تم التأشير فى تاريخ 30-01-1996  بــ :  

17 - محمود  الحاج  ابراهيم  محمود  احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    144320   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1997 برقم ايداع   6141 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1997  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمـام الجهــات الرسمية للشريك المتضامــن / محمود الحـاج ابراهيم محمود أحمد منفــردا ولــه الحــق 

فــى إجــراء كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن غــرض الشـركــة وعلـى الخص تعيين ووقف وعــزل وكلء 

ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهــم وأجــورهــم ومكافأتهم وقبض ودفــع المبالغ وتوقيع وتحــويــل وبيــع 

وتسديد كــافــة السندات الذنية التجاريــة وإبــرام جميع العقود والمشارطات والصفقـات التى تتعلق بمعاملت 

الشـركــة بالنقــد أو بالجــل , وحق الدارة والتوقيع على العقود والمستخلصات الخاصة بالشركة وتمثيلها أمــام 

كــافــة الجهات الحكـومـية وغــير الحكومية وفـى إبرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة .  

وله منفردا الحق فى التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانيه بكافة انواعها واي نوع من انواع المعاملت الماليه مع 

البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات وحق الدارة والتوقيع على العقود 

والمستخلصات الخاصه بالشركة وتمثيلها امام كافة الجهات الحكوميه وغير الحكوميه .  ويكون للشركاء 

المتضامنين )مجتمعين( وبعــد الحصول علــى موافقــة النيابــة الحسبية للقصرالحق فــى القتراض والـرهــن 

والزام القائم بالدارة بايداع نصيب القصرمن الريع فى نهاية كل فترة محاسبية بحساب القصر بالبنك وتقديم مايفيد 

ذلك الى النيابة الحسبية .  وله )منفــردا ( حق توكيل أوتفويض الغير فى كل أو بعض ماذكر  واختصاص القائم 

بالدارة بحق التوقيع والدارة والتعامل مع البنوك فيما يحقق غرض الشركة ومزاولة النشاط من صرف الشيكات 

والتوقيع على العقود وفتح وغلق حساب باسم الشركة وانه ل يجوز التصرف في حصة القصر بالنشاط بالبيع او 

الشراء او القتراض او الرهن او التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانيه او الرهن او توكيل الغير في ذلك ال بعد 

الرجوع الي النيابه الحسبيه

18 - احمد  الحاج  ابراهيم  محمود  احمد الشافعى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    144320   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-07-1997 برقم ايداع   6141 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1997  بــ :  

19 - محمد  الحاج  ابراهيم  محمود  احمد الشافعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    144320   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-07-1997 برقم ايداع   6141 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1997  بــ :  

20 - حسن  الحاج ابراهيم محمود احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    144320   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1997 برقم ايداع   6141 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1997  بــ :  

21 - هبه  الحاج  ابراهيم  محمود  احمد الشافعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    144320   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-07-1997 برقم ايداع   6141 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1997  بــ :  

22 - هويدا  حسن  محمد  حسن  زيدان  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    144320   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1997 برقم ايداع   6141 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1997  بــ :  

23 - بسمله   الحاج  ابراهيم  محمود  احمد الشافعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    144320   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-07-1997 برقم ايداع   6141 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1997  بــ :  بوصاية والدتها  السيدة  

/ هويدا  حسن  محمد  حسن  زيدان
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24 - شهد  الحاج  ابراهيم  محمود  احمد الشافعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    144320   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-07-1997 برقم ايداع   6141 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1997  بــ :  بوصاية والدتها  السيدة  

/ هويدا  حسن  محمد  حسن  زيدان

25 - فريده  الحاج  ابراهيم  محمود  احمد الشافعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    144320   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-07-1997 برقم ايداع   6141 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1997  بــ :  بوصاية والدتها  السيدة  

/ هويدا  حسن  محمد  حسن  زيدان

26 - محمد كمال السيد مصطفى عبد الرحمن  مدير عام   المقيد برقم قيد    2286   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-1997 برقم ايداع   537 تم التأشير فى تاريخ 16-10-1997  بــ :  

74 - شركة/ برافا لدارة  المستشفيات ) برافا ( شركة مساهمه مصريه ويمثلها السيد/ سعيد عبد ربه محمد عبد 

ربه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    628   وتم ايداعه بتاريخ    27-09-2005 برقم ايداع   1067 تم 

التأشير فى تاريخ 27-09-2005  بــ :  ويمثلها السيد/ سعيد عبد ربه محمد عبد ربه

75 - محمد حازم وجيه عبداللطيف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    628   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2005 برقم ايداع   1067 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2005  بــ :  

76 - عزة عبد الحميد غريب عوض  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    628   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2005 برقم ايداع   1067 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2005  بــ :  
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14 - عادل عبد المولي عبد الرسول  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    139755   وتم ايداعه بتاريخ    

30-01-1996 برقم ايداع   691 تم التأشير فى تاريخ 30-01-1996  بــ :  تجديد تعيين ومدة عضوية ورئاسة 

مجلس الدارة لمدة جديدة قدرها ثلث سنوات   تحددت صلحيات السيد / عادل عبد المولى عبد الرسول رئيس 

مجلس الدارة منفردا  كالتى :  ـ  حق التعامل مع جميع البنوك .  ـ  حق التوقيع عن الشركة .  ـ  حق التعامل مع 

جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والدارية والوزارات والهيئات العامة      والخاصة والجهزة 

التنفيذية للدولة والقطاعين العام والخاص وإدارات الجيش ووزارة الدفاع بأنواعها .  ـ  حق إبرام وتحرير كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وقيض ودفع وتحويل كافة المبالغ .  ـ  حق إبرام جميع التعاقدات 

والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وتوقيـع      وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية التجارية .  ـ  حق تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

ومكافآتهم .  ـ  حق بيع وشراء كافة أصول الشركة وكافة سيارات الشركة منفردا  .  ـ  حق فتح وإلغاء الحسابات 

باسم الشركة بالبنوك بجميع أنواعها ]جارى ـ إعتمادات مستندية ـ خطابات ضمان[  ـ  حق السحب واليداع 

وإصدار الشيكات .  ـ  حق التعامل مع البنوك من خلل رسائل الفاكس ومن خلل اليميل .   ـ  حق الرهن 

والقتراض والتسهيلت الئتمانية بكافة أنواعها من البنوك باسم ولصالح الشركة ووضــع      الضمانات الكافية 

لهذه البنوك وتجديد عقود الرهن وتقرير الحق العينى .  ـ  حق التصرفات بصفة عامة وإتخاذ كافة الجراءات 

القانونية والمالية والدارية باسم ولصالح الشركة .  ـ  حق التعامل وتمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك ومصلحة 

الضرائب وهيئة التأمينات الجتماعية وكافة      إدارات المرور .  ـ  حق التوقيع والتوثيق والتسجيل فى الشهر 

العقارى وحق توكيل الغير فى كل أو بعض ما سبق .       2 ـ  وقد تحددت صلحيات السيد / أحمد عادل عبد 

المولى عبد الرسول ] منفردا  [ نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب كالتى :   ـ  حق التعامل مع جميع 

البنوك .  ـ  حق التعامل مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والدارية والوزارات والهيئات 

العامة      والخاصة والجهزة التنفيذية للدولة والقطاعين العام والخاص وإدارات الجيش ووزارة الدفاع بأنواعها .  

ـ  حق إبرام وتحرير كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وقيض ودفع وتحويل كافة المبالغ .  ـ  

حق إبرام جميع التعاقدات والمشاركات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وتوقيـع      

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية .  ـ  حق تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمى الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم .  ـ  حق فتح وإلغاء الحسابات باسم الشركة بالبنوك بجميع أنواعها ]جارى ـ 

إعتمادات مستندية ـ خطابات ضمان[  ـ  حق السحب واليداع وإصدار الشيكات .  ـ  حق التعامل مع البنوك من 

خلل رسائل الفاكس ومن خلل اليميل .  ـ  حق الرهن والقتراض والتسهيلت الئتمانية بكافة أنواعها من 

البنوك باسم ولصالح الشركة ووضــع      الضمانات الكافية لهذه البنوك وتجديد عقود الرهن وتقرير الحق العينى 

.  ـ  حق التصرفات بصفة عامة وإتخاذ كافة الجراءات القانونية والمالية والدارية باسم ولصالح الشركة .  ـ  

حق التعامل وتمثيل الشركة أمام مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الجتماعية وكافة      

إدارات المرور .  ـ  حق التوقيع والتوثيق والتسجيل فى الشهر العقارى وحق توكيل الغير فى كل أو بعض ما سبق 

.  ـ  حق تمثيل الشركة أمام كافة البنوك منفردا  أو مجتمعا  مع رئيس مجلس الدارة .       3 ـ  السيدة / سنيه 

يحيى حنفى عضو مجلس الدارة .

15 - الحاج ابراهيم محمود احمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    144320   وتم ايداعه بتاريخ    

31-07-1997 برقم ايداع   6141 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1997  بــ :  

16 - امال الجيلني مهران  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    144320   وتم ايداعه بتاريخ    1997-07-31 

برقم ايداع   6141 تم التأشير فى تاريخ 31-07-1997  بــ :  

131 - محفوظه عادل محمد فرج حباره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3228   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2009 برقم ايداع   2355 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2009  بــ :  

132 - محمد عادل محمد فرج حبارة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3228   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2009 برقم ايداع   2355 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2009  بــ :  

360 - ايمن عزت فتوح احمد عبود  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15150   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2020 برقم ايداع   2844 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  

361 - محمد عصام جمال محمد الكرداوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15150   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2020 برقم ايداع   2844 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  والعضو المنتدب
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362 - احمد شعبان عرابى حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    15187   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2020 برقم ايداع   2984 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  

363 - محمد شعبان عرابى حسن حسين  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    15187   وتم ايداعه بتاريخ    

20-07-2020 برقم ايداع   2984 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  

469 - محمد مصطفى نجم الدين مصطفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5302   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2022 برقم ايداع   11607 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

27 - جهاد محمد عثمان محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    2286   وتم ايداعه بتاريخ    16-10-1997 برقم 

ايداع   537 تم التأشير فى تاريخ 16-10-1997  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتهما مع الغير ولهم 

منفردين أومجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل بإسمها وإجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة 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 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل لهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والقتراض بطريق العتمادات.  أما القروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك والمشتريات 

والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى فل يجوز 

إجراؤها إل بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلثة أرباع رأس المال وليكون التصرف ملزما  

للشركة إل إذا وقعه المدير أوغيره من العاملين بالشركة مشفوعا  بالصفة التي يتعامل بها .

28 - شرين احمد منير  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19190   وتم ايداعه بتاريخ    1997-12-06 

برقم ايداع   6442 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1997  بــ :  المنتدب

29 - عزة عبد الرؤف حنفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    19190   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-1997 برقم ايداع   6442 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1997  بــ :  

30 - احمد شريف احمد منير عبدالقادر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    19190   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-12-1997 برقم ايداع   6442 تم التأشير فى تاريخ 06-12-1997  بــ :  تجديد عضوية 

مجلس الدارة

31 - محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح   رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145641   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-12-1997 برقم ايداع   10522 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1997  بــ :  

32 - علء الدين محمد عبد الفتاح رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145641   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1997 برقم ايداع   10522 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1997  بــ :  

33 - عبد الرحمن علء الدين محمد رجب  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    145641   

وتم ايداعه بتاريخ    11-12-1997 برقم ايداع   10522 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1997  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة الحالى لمدة ثلث سنوات جديدة

34 - احمد علء الدين محمد عبدالفتاح رجب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145641   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-12-1997 برقم ايداع   10522 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1997  بــ :  

35 - يحيى عبد الفتاح محمد رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145641   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1997 برقم ايداع   10522 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1997  بــ :  

36 - محمد الشحات عبد القادر عبد النبى  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    145641   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1997 برقم ايداع   10522 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1997  بــ :  

37 - اسماعيل عبد الفتاح محمد رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145641   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1997 برقم ايداع   10522 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1997  بــ :  

38 - علي علء الدين محمد رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    145641   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-1997 برقم ايداع   10522 تم التأشير فى تاريخ 11-12-1997  بــ :  

39 - رفيق عبدالناصر حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    309   وتم ايداعه بتاريخ    

01-01-1998 برقم ايداع   762 تم التأشير فى تاريخ 01-01-1998  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة بذات 

التشكيل وذات الصلحيات

40 - محمد طارق ماجد نديم محمد محمد نديم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148924   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-11-1998 برقم ايداع   9772 تم التأشير فى تاريخ 02-11-1998  بــ :  استقاله
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41 - محمد ايهاب كيلنى عبدالقادر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    148924   وتم 

ايداعه بتاريخ    02-11-1998 برقم ايداع   9772 تم التأشير فى تاريخ 02-11-1998  بــ :  من ذوى الخبرة 

-  اعادة تشكيل  مجلس الدارة

42 - محمد سمير محمد عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148924   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1998 برقم ايداع   9772 تم التأشير فى تاريخ 02-11-1998  بــ :  المنتدب

43 - شرين ماجد نديم محمد محمد نديم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148924   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1998 برقم ايداع   9772 تم التأشير فى تاريخ 02-11-1998  بــ :  

44 - ماجده منير صبري الشيخ  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    148924   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-1998 برقم ايداع   9772 تم التأشير فى تاريخ 02-11-1998  بــ :  

45 - السيد ابراهيم محمد عوض ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2024   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-12-1998 برقم ايداع   5940 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1998  بــ :  

46 - محمد السيد ابراهيم محمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    2024   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-12-1998 برقم ايداع   5940 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1998  بــ :  

47 - ايمان خميس محمود دياب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2024   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1998 برقم ايداع   5940 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1998  بــ :  

48 - فتحى محمد فهمى ساريه  الرئيس التنفيذى   المقيد برقم قيد    2024   وتم ايداعه بتاريخ    

02-12-1998 برقم ايداع   5940 تم التأشير فى تاريخ 02-12-1998  بــ :  

49 - محي الدين محمدسهيل مصطفى عبدالغنى طوطوسيه  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم 

قيد    2206   وتم ايداعه بتاريخ    28-12-1998 برقم ايداع   6457 تم التأشير فى تاريخ 1998-12-28  

بــ :  

50 - احمد صفوت طرطوسيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2206   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-1998 برقم ايداع   6457 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1998  بــ :  

51 - مصطفى أحمد صفوت مصطفى طرطوسية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2206   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-1998 برقم ايداع   6457 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1998  بــ :  منتدب - تشكيل  

مجلس الدارة لمدة  ثلث سنوات تالية تبدأ  من تاريخ التاشير فى السجل التجارى   البقاء على الصلحيات و 

الختصاصات و المسئوليات الممنوحة لكل من رئيس  مجلس الدارة و نائبه و العضاء المنتدبين السابق التاشير 

بها فى السجل التجارى كما هى  بدون نعديل    .

52 - انجى محمود بهجت مصطفى طرطوسية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2206   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-12-1998 برقم ايداع   6457 تم التأشير فى تاريخ 28-12-1998  بــ :  

53 - كريم ممدوح محمد زهران  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    4019   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-10-1999 برقم ايداع   5774 تم التأشير فى تاريخ 21-10-1999  بــ :  1-للسيد رئيس مجلس 

الدارة والعضو المنتدب منفردا الحق في التوقيع عن الشركة و التمثيل أمام الجهات الحكومية و الغير حكومية 

والقضاء و إبرام كافة عقود البيع أو الشراء لصول للشركة العقارية أو الثابتة أو المنقولة بما فيها السيارات و 

المركبات والدرجات البخارية المملوكة للشركة وإتخاذ كافة الجراءات اللزمة لتمام التصرفات و التوقيع على 

العقود البتدائية والنهائية وإنهاء إجراءات نقل الملكية أمام مكاتب الشهر والتوثيق العقارى و أمام كافة الجهات 

التي يلزم التعامل معها في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية و ابرام عقود اليجار   التي تعد الشركة 

طرفا فيها , و إبرام   عقود الكفالة للشركات الشقيقة في التزامتها  قبل الغير وحق التعامل مع البنوك في عمليات 

السحب واليداع.   - 2- منح الصلحيات لكل من السيد / عمر ممدوح محمد زهران و السيد / حسين ممدوح 

محمد زهران مجتمعين أو منفردين   الصلحيات التية :   ا حق التعامل مع البنوك في عمليات السحب والبداع.   

ب حق تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية و الغير حكومية .   ت إبرام وتنفيذ العقود والتفاقات و عقود اليجار 

التي تعد الشركة طرفا فيها .   ت حق التصرف بالبيع والشراء بالنسبة للسيارات والمركبات والدرجات البخارية 

المملوكة للشركة.   3 - الحق في الرهن و القتراض من البنوك بكافة الضمانات ل يكون إل بتوقيع عضوين من 

مجلس أعضاء الدارة على القل   مجتمعين .
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54 - بهيه ابراهيم حسين صالح العمروسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4911   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2000 برقم ايداع   1529 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2000  بــ :  مد مدة مجلس الدارة لفترة 

جديدة مدتها ثلث سنوات مع البقاء على مجلس الدارة الحالى بنفس اختصاصاته الواردة بالسجل التجارى

55 - عادل عبد الحي السيد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4911   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2000 برقم ايداع   1529 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2000  بــ :  

56 - احمد ممدوح رمضان محمد شعبان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4911   وتم ايداعه بتاريخ    

21-03-2000 برقم ايداع   1529 تم التأشير فى تاريخ 21-03-2000  بــ :  

57 - طارق امحمد يوسف امحمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2251   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-1999 برقم ايداع   57 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2000  بــ :  تجديد عضوية مجلس الدارة  لمدة 

ثلث سنوات  قادمة  على ان تبقى الصلحيات بالسجل التجارى كما هى دون تعديل  .

63 - سعيد احمد محمود جمعة  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    41064   وتم ايداعه بتاريخ    

14-10-2003 برقم ايداع   5490 تم التأشير فى تاريخ 14-10-2003  بــ :  بالضافة الى سابق 

الختصاصات الممنوحة لرئيس مجلس الدارة التى تم التأشير بها فى السجل التجارى للشركة يكون له الحق فى 

الشتراك فى و تأسيس كافة أنواع الشركات والتوقيع على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها وتعديلها والتخارج 

منها و الندماج فيها وذلك باسم الشركة ولصالح الشركة وتحقيقا  لغراضها والتوقيع أمام الشهر العقارى والسجل 

التجارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وامام كافة الجهات الحكومية 

والغير حكومية وله الحق فى توكيل الغير فى كل او بعض ماسبق.

64 - احمد نعيم راضي محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11562   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2004 برقم ايداع   5169 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2004  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس ادارة 

الشركة .
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65 - نانسى ثروت على ابو العل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9542   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-12-2004 برقم ايداع   765 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2004  بــ :  ممثل عن مجموعة 

عامر القابضة ) عامر جروب  ( .  قـرار رقـم ) 3 (  الموافقة والتصديق بالجماع على تحديد اختصاصات 

مجلس ادارة الشركة على النحو التالى :  ان تتولى السيدة / نانسى ثروت على ابو العل رئيس مجلس الدارة و 

العضو المنتدب  تمثيل الشركة امام القضاء  و تمثيل الشركة امام  كافة الجهات الحكومية و الهيئات و الدارات 

الحكومية او القطاع العام او القطاع الخاص ومجلس الوزراء و الوزارات وخاصة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية 

ووزارة الثار ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية ووزارة الزراعة واستصلح 

الراضى بكافة المديريات التابعة لها وهيئة   التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز 

استخدمات اراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء ووزارة الرى والموارد المائية وحماية النيل و الهيئة العامة 

للستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للتأمينات الجتماعية و مصلحة الضرائب و الشهر العقارى 

و كافة مأموريتها ومصلحة الجمارك والتحاد   المصرى لمقاولى التشيد والبناء وبورصتى القاهرة والسكندرية 

وشركة مصر للمقاصة و الحفظ المركزى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وادارات المرور 

وتسجيل العلمات التجارية  و تمثيل الشركة امام مكاتب اليرادات الداخلية ومكاتب وزارة الماليــة , ومؤسسة 

الضمان الجتماعي , والدارات التابعة لوزارة العمل ,ووزارة الصحة بكافة مكاتبها والغرف التجارية و 

الصناعية, ومكتب السجل التجاري ,و مرفق المياه و شركات توزيع الكهرباء و شركات التصالت  والسلطات 

المحلية والبلديات , والشركات الخاصة , والسفارات , والشخاص أو الجهات المعنية.  و يكون بموافقة مسبقة من 

مجلس الدارة  حق البيع و الشراء للعقارات و غيرها باسم الشركة ولغراض الشركة وشراء و بيع الستثمارات 

بكافة انواعها وبيع وشراء السهم وقبض الثمن وحق بيع الصول والتصرف فيها وإبرام وتوقيع وإلغاء تنفيذ عقود 

المعاوضة وعقود التأجير التمويلى والتأجيرالتشغيلى وجميع العقـود الصادرة بإسم ولصالح الشركة والتى تتعلق 

بنشـاط الشـركة  وكذلك سحب وايداع الشيكات .  وللعضو المنتدب الحق فى التوقيع على كافة عقود بيع الوحدات 

مجتمعا مع مدير الشؤن القانونية الذى يحددة مجلس الدارة ويكون التوقيع على عقود بيع الوحدات وفقا لخطة البيع 

التى يصدر بها قرار من مجلس الدارة ووفقا للسعار وطرق السداد التى يحددها المجلس.  كما يكون للعضو 

المنتدب الحق في تعيين الموظفين وانهاء علقة العمل معهم وتحديد اجورهم بعد موافقة لجنة شؤن العاملين التى 

يصدر قرار بتشكيلها واختصاصتها من مجلس الدارة وليجوز لة ابرام عقود العمل ال بعد عرضها على اللجنة 

سالفة الذكر.  وللعضو المنتدب الشراف الكامل على اعمال البناء والتشيد وكافة العمال النشائية التى تقوم بها 

الشركة ويكون مسؤل مسؤلية كاملة عن كافة هذه العمال بما فيها المسؤلية المدنية والجنائية.  كذلك متابعة أعمال 

الشركة لدى الجهات المختصة والجهات المشار إليها للحصول على الوثائق اللزمة ذات العلقة والموافقات 

والتراخيص , وكتابة الرد على الرسائل , ومراجعة الملفات ذات العلقة و القيام بصفة عامة بتنفيذ , وإبرام , 

وتوقيع كافة الوثائق اللزمة , أو المور , أو العمال المتعلقة بسلطاته الممنوحة له بموجب  هذا التفويض و 

حضور الجتماعات واللجان وفقا  لهذه الوكالة و تحصيل ودفع الموال والتعويضات المتعلقة بهذا التفويض .  و 

تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها  أمام  كافة المحاكم القضائية في جمهورية مصر العربية في أي نزاع قد ينشأ 

مع أي طرف , واستلم كافة العائدات أو دفع كافة اللتزامات فيما ليجاوز مبلغ )مائة الف جنيها مصريا(. 

وليجوز له التصالح في اى اقامة  الدعوى القضائية او التصالح اوالتنازل عنها ال بعد موافقة مسبقة من مجلس 

الدارة.  و يكون سيادته مسؤل امام كافة الجهات الحكومية و القضائية عن تصرفات الشركة .   وله الحق فى 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر على ان يكون التفويض كتابيا.  قـرار رقـم ) 4 (  الموافقة والتصديق 

بالجماع على :  استلم رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب كافة مستندات الشركة ومشروعاتها وذلك بعد 

توقيعه على اقرار بالستلم والتزامه بكافة المسئوليات الدارية و المدنية و الجنائية واقراره بصحة كافة العمال 

السابقة ومسئوليته عن كافة العمال اللحقة على استلمه العمل .  وقد وافق الحاضرون بالجماع على ذلك   

قـرار رقـم ) 5 (  الموافقة والتصديق بالجماع على :  ان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على 

حسابات التحصيل و شيكات حسابات الصرف و التحويلت البنكية على النحو التالى:-   المجموعة )أ(     السيدة / 

نانسى ثروت على ابو العل           رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب                           ) بحد اقصى 

خمسة مليون جنيه(                                                                                                                          

السيد / أمجد حسين سباق ابو زيد          رئيس القطاع المالى للمجموعة                                    ) بحد 

اقصى خمسة مليون جنيه(                                                                                                                                                                                                                      

) مجتمعين (  المجموعة )ب(    وان يكون حق التوقيع لدى البنوك والمصاريف على شيكات حسابات الصرف 
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فقط على النحو التالى :-  السيدة / نانسى ثروت على ابو العل           رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب                       

) بحد اقصى مائتان وخمسون الف جنيه (   السيد / خالد عبد التواب على زيدان           المدير المالى                                                    

) بحد اقصى مائتان وخمسون الف جنيه (                                                                                                 

) مجتمعين (  و تكون اى زيادة عن الحد القصى وكذلك التسهيلت الئتمانية و شيكات القطع و خطابات الضمان 

و عقود التاجير التمويلى و القتراض و الرهن و بيع الصول و الوحدات بتفويض و موافقة مسبقة من مجلس 

الدارة.  واحكاما للرقابة ل يحق التبديل بين المجموعتين حتى لو فى حدود التوقيعات .

66 - عمرو عبدالحميد غريب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    628   وتم ايداعه بتاريخ    2005-09-27 

برقم ايداع   1067 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2005  بــ :  

67 - امانى محمد السيد ابراهيم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    628   وتم ايداعه بتاريخ    2005-09-27 

برقم ايداع   1067 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2005  بــ :  

68 - طارق محمد السيد خالد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    628   وتم ايداعه بتاريخ    2005-09-27 

برقم ايداع   1067 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2005  بــ :  

69 - محمد السيد  ابراهيم  خالد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    628   وتم ايداعه بتاريخ    2005-09-27 

برقم ايداع   1067 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2005  بــ :  

70 - رئيفه  محمد  محمد عرفه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    628   وتم ايداعه بتاريخ    2005-09-27 

برقم ايداع   1067 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2005  بــ :  

71 - نيفين  محمد السيد خالد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    628   وتم ايداعه بتاريخ    2005-09-27 

برقم ايداع   1067 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2005  بــ :  

72 - عماد عبد الحميد غريب عوض  شريك موصى   المقيد برقم قيد    628   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2005 برقم ايداع   1067 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2005  بــ :  

73 - سعيد عبد ربه محمد عبد ربه عبد الغفار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    628   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2005 برقم ايداع   1067 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2005  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسمية للسيد / سعيد  عبدربه محمد عبدربه وله حق تمثيل الشركة في علقتها مع الغير 

وله منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة.وللمدير منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات و الفراج 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  

وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم  وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة 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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58 - اميره عبد الحميد محمد حماده  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    906   وتم ايداعه بتاريخ    

27-06-1998 برقم ايداع   2357 تم التأشير فى تاريخ 08-11-2000  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة  لمدة 

اخري مماثله.  2- الموافقة  بالجماع علي تحديد صلحيات رئيس مجلس الدارة السيده / اميرة عبد الحميد محمد 

حماده البرشومي في كافة ادارة اعمال لشركة ذلك تشمل تمثيلها والتوقيع نيابة عن الشركة امام جميع التوكيلت 

الملحية والتجارية سواء داخل مصر او خارجها والتوقيع امام الشركات الملحية سواء مصرية او اجنبية داخل 

مصر او خارجها  والتوقيع نيابة عنها علي عقود التفاق والعقود بكافة انواعها والتي تبرم بين الشركة والغير 

سواء من الفراد او الشركات او مؤسسات بكافة انواعها سواء قطاع عام او خاص محليه كانت او اجنبية او 

مشتركه وكذلك تفويضها في التوقيع نيابة عن الشركة علي عقود المعدات واللت والسيارات والوحدات  

والراضي  والعقارات وبصفة عامة كل مايلزم الشركة لمزاولة نشاطها , وكذلك تفويضها في التوقيع علي العقود 

البتدائية والنهائية التي تتعلق بالتصرفات الناقلة للملكية لي من ممتلكات الشركة بكافة ماموريات الشهر العقاري  

والتوثيق , وكذلك  التوقيع عن الشركة وتمثيلها امام مصلحة الجمارك وماموريات الضرائب بكافة انواعها 

ومكاتب التامينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات مصدرين ومسنوردين ولها الحق 

في انهاء اجراء التخليص الجمركي الخاصة بالشركة وتجديدها امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية 

والتوقيع نيابة عن الشركة امام مصلحة الجمارك  ولجان الطعن والهيئة العامة لميناء السكندرية وجميع مواني 

جمهورية مصر العربية وهيئة المواني والمنائر وشركات الحاويات بكافة انواعا وجميع شركات التوكيلت 

الملحية والتجارية وجميع شركات الشحن والتفريغ المصرية والجنبية والمشتركة وكافة ادارت تراخيص المرور 

وهيئة الطرق والكباري وشرطة الميناء وادارة التصاريح  والتراخيص من جميع مواني الجمهورية وكافة مكاتب 

الشهر العقاري والتوثيق وكافة مكاتب السجل التجاري والغرف التجارية واتحاد الصناعات والغرف الصناعية 

والتنمية الصناعية والسجل الصناعي وكذلك جميع المحاكم والنيابات بكافة انواعها و   الوزرات والهيئات 

والمحافظات وشركات القطاع العمال العام وكافة جهات الحكومية الخري الرسمية وغير الرسمية وشركات 

القطاع الخاص المحلية والجنبية في الداخل والخارج وكذلك لها الحق في التعامل باسم الشركة مع   جميع البنوك 

وتمثيل الشركة امامها والتوقيع عنها ويتضمن ذلك كافة صورالتعامل مع البنوك علي فتح الحسابات المصرفيه 

بكافة انواعها واليداع والسحب والتوقيع علي الشيكات اليداع والسحب لصالح الشركة والغيروالتوقيع علي عقود 

القروض  والتسهيلت الئتمانية والعتمادات المستنديه  من اي بنك في جمهورية مصر العربيه سواء كان بنك 

عام او خاص او اجنبي بغرض تمويل اعمال الشركة , ولها الحق في تقديم الضمانات اللزمة لتلك القروض 

والموافقة علي شروط  تلك القروض بما تراها مناسبا واقرارها والتوقيع علي العقود البتدائيه والنهائيه لتلك 

القروض لدي البنوك وماموريات  الشهر العقاري توثيق البنوك وكذلك الموافقة والتوقيع علي عقود الرهن 

والستدانه بكافة انواعها المرتبطة باعمال الشركة وكذلك  لها الحق في التوقيع علي عقود المعاوضه  وكفالة الغير 

وكذلك لها الحق في تفويض كل من اعضاء مجلس الدارة  والمحامين والمحاسبين والغير في كل او بعض 

ماذكر0

59 - شريف سليمان صالح حليفى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    4006   وتم ايداعه بتاريخ    1999-10-19 

برقم ايداع   5724 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2001  بــ :  27 ش طلعت حرب السكندرية    بدل من السيد 

/ محمد مصطفى عبد الجواد مصطفى  - العجوزة  بدل من السيد / سيد صابر امين على

60 - محمود مجدى امام عويس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1272   وتم ايداعه بتاريخ    2002-02-27 

برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2002  بــ :  مدير مسئول لفرع الشركة الكائن فى عزبة المصنع - 

سرياقوس- الشارع العمومى - طريق مصر السماعيلية الزراعى - الخانكة - محافظة القليوبية

61 - سامى  السيد  زكى  ابوزيد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1272   وتم ايداعه بتاريخ    2002-02-27 

برقم ايداع   64 تم التأشير فى تاريخ 27-02-2002  بــ :  مدير مسئول لفرع الشركة بمحافظة المنصورة الكائن 

فى طريق المنصورة الدنابيق من طريق ديكرنس- المنصورة
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62 - شريف محمد عبد القادر ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    8935   وتم ايداعه 

بتاريخ    25-08-2002 برقم ايداع   4046 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2002  بــ :  - تجديد تعيين مجلس 

الدارة مجلس الدارة لثلث سنوات قادمة , علي أن تظل كافة الصلحيات والسلطات الممنوحة  للسيد / شريف        

محمد عبدالقادر ابراهيم رئيس مجلس الدارة والعضو النتدب الواردة  بالسجل التجاري كما هي دون تعديل 0        

كما وافق الحاضرون علي تفويض السيد / عمرو مازن محمود مصطفي -  عضو مجلس الدارة في  التوقيع علي 

عقود التفاقيات        التي تبرم بين الشركة والجهات الحكومية وغير الحكومية والهالي والتوقيع امام الشهر 

العقاري بكافة معاملته من اثبات لعقود  اليجار وفتح وغلق الدفاتر واية معاملت اخري امامه وكذلك ادارة 

التراخيص والحياء وهيئة الكهرباء والمياه وادارات المرور

77 - جمال احمد احمد سليمان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    162199   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2003 برقم ايداع   2411 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2006  بــ :  كون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين المتضامنين السيد/ السيد محمد على زغلولة    . و السيد / جمال احمد 

احمد سليمان    ويمثل الشريكين المتضامنين الشركة في علقتها مع الغير ولهم  ) مجتمعين أو منفردين ( في هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال العام والخاص , وحق التوقيع على عقود البيع والشراء والرهن للعقارات والمنقولت وغيرها باسم 

الشركة ولغراض الشركة أمام الشهر العقارى , والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية والقرض وأي نوع من 

المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات , وحق توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

78 - السيد محمد على زغلولة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    162199   وتم ايداعه بتاريخ    

01-04-2003 برقم ايداع   2411 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2006  بــ :  

79 - شيماء عيد على عثمان حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1003   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2006 برقم ايداع   533 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2006  بــ :  

80 - زياد محمد زاكير حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1003   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2006 برقم ايداع   533 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2006  بــ :  

81 - محمد عيد على عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1003   وتم ايداعه بتاريخ    

02-05-2006 برقم ايداع   533 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2006  بــ :  استقاله
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82 - محمد زكير حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1003   وتم ايداعه بتاريخ    2006-05-02 

برقم ايداع   533 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2006  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة لمدة ثلث سنوات 

اعادة تشكيل مجلس الدارة  تم تحديد صلحيات المجلس على النحو التالي:-  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 , ولرئيس مجلس 

الدارة الحق في التوقيع نيابة عن الشركة , وحق 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 , و له الحق في التعامل مع البنوك بكافة العمليات المصرفية من فتح و غلق الحسابات 

والسحب واليداع  في هذه الحسابات بدون حد أقصى و الفراج عن رأس المال والتوقيع على الشيكات واصدار 

خطابات الضمان وفتح العتمادات البنكية و المستندية والتوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية  و المصرفية 

والمعاوضة للعقارات و المنقولت وحق القتراض والرهن من البنوك وشركات التأجير التمويلي , والحق في 

إجراء كافة العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل وحق التوقيع على عقود الشتراك في تأسيس الشركات , و التوقيع على عقود اليجار و اثبات تاريخها و 

التصديق عليها امام مصلحة التوثيق و الشهر العقاري وحق الشراء و التنازل والبيع لجميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت والعقارات والراضي والسيارات والتوقيع على تلك العقود أمام مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق  و المحاكم و أدارات المرور و قبض ثمنها و بيع و شراء الستثمارات بكافة أنواعها سوء للنفس أو 

الغير , و توقيع و توثيق شهادات الخبرة و فتح و غلق الدفاتر التجارية امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق و 

السجل التجاري و الغرفة التجارية و الهيئة القومية للتأمينات الجتماعية, ....     , و له الحق في تمثيل الشركة و 

التوقيع عنها أمام ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك والسجل التجاري والشهر العقاري 

والهيئة العامة للستثمارو المناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية , و شركة مصر المقاصة و البورصة 

المصرية و شركات اليداع المركزي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات 

والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء و أجهزة 

المدن الصناعية و ذلك بكافة محافظات الجمهورية وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .  و 

لرئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب الحق في التوقيع على كافى عقود القتراض و الرهن بكافة انواعها لكافة 

أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول و ذلك للنفس او للغير, و امام كافة الجهات الحكومية و الغير جكومية 

الخاصة بذلك , وله حق توكيل او تفويض الغير ذلك لصالح البنوك او الغير

97 - ابراهيم فاروق ابراهيم محمد سلم  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    1738   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2007 برقم ايداع   1290 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2007  بــ :  مشرف على الشئون المالية

98 - محمد ممدوح محمد فتحي عباس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1738   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2007 برقم ايداع   1290 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2007  بــ :  

99 - نيفين ممدوح فتحي عباس عباس عبدا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1738   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2007 برقم ايداع   1290 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2007  بــ :  

83 - محمد مصطفى هنو  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1183   وتم ايداعه بتاريخ    2006-08-30 

برقم ايداع   1154 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2006  بــ :  قررت الجمعية العامة العادية بالجماع بالموافقة 

على انتخاب اعضاء مجلس الدارة الجدد بالتزكية  كما قررت الجمعية الموافقة بالجماع على تعيين السيد الستاذ 

محمد مصطفى هنو عضوامنتدب عن الشركة كما وافقت الجمعية على منح حق التوقيع عن الشركة للسيد الستاذ 

محمد دمصطفى هنو منفردا وفى تمثيل الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقضاء وكذلك له 

الحق منفردا فى تمثيل الشركة امام البنوك وفتح الحسابات وغلقها واليداع والسحب منها والتوقيع وتظهير 

الشيكات والكمبيالت وكذلك التوقيع على عقود بيع وشراء العقار والمنقول والسيارات والحصول على القروض 

وتقديم الضمانات والرهون والتوقيع على عقودها وله الحق منفردا فى توكيل الغير فى كل او بعض ما تقدم

84 - وائل محمد سلمه احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1183   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2006 برقم ايداع   1154 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2006  بــ :  منتدب

85 - احمد على عبد الوهاب مردان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1183   وتم ايداعه بتاريخ    

30-08-2006 برقم ايداع   1154 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2006  بــ :  
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86 - وجيه محمد عبد العظيم عزب البدوى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1326   وتم 

ايداعه بتاريخ    06-12-2006 برقم ايداع   1621 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2006  بــ :  تجديد مدة 

مجلس الدارة   وصلحياته علي النحو التالي:-  السيد/ وجيه محمد عبد العظيم عزب رئيس مجلس الدارة:-تمثيل 

الشركة امام القضاء والغير   السيد/وجيه محمد عبد العظيم عزب رئيس مجلس الدارة منفرد في التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع للعقارات والمنقولت والسيارات واللت وغيرها بأسم الشركة ولغراضها امام الشهر 

العقاري واثبات التاريخ للعقود امام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع امام الجهات الحكوميه وغيرالحكوميه 

والقطاع العام والخاص والتوقيع علي التسهيلت الئتمانيه واي نوع من المعاملت الماليه مع البنوك والمصارف 

والهيئات الماليه كالسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات وله توكيل الغير في كل او بعض 

ما ذكر.  ولمجلس الدارة الحق في أن يعين عدة مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن 

الشركة منفردين او مجتمعين.

87 - مها محمد عبد العظيم عزب البدوي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1326   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2006 برقم ايداع   1621 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2006  بــ :  

88 - عمرو وجيه محمد عبد العظيم عزب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1326   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2006 برقم ايداع   1621 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2006  بــ :  

89 - محمد وجية محمد عبد العظيم عزب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1326   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2006 برقم ايداع   1621 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2006  بــ :  منتدب من ذوى الخبره

90 - ابو العزم حسين ابو العزم حسين  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1378   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-01-2007 برقم ايداع   53 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2007  بــ :  تجديد مدة عضوية 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات تبدأ من تاريخ التأشير بذلك فى السجل التجارى وتجديد صلحياته              

واعادة تشكيل مجلس ادارة

91 - محمد حسين ابو العزم حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1378   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2007 برقم ايداع   53 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2007  بــ :  

92 - احمد محمد قبارى ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1378   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2007 برقم ايداع   53 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2007  بــ :  

93 - احمد عثمان محمد عمر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1582   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2007 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2007  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات  تم تشكيل المجلس على أن يكون المجلس   وقد تم تحديد الصلحيات حيث يملك رئيس مجلس 

الدارة و نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب فقط حق التوقيع على معاملت الشركة في علقتها مع الغير 

ولهم الحق  في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها ,ولهم الحق فى إجراء كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل موضفى و وكلء ومستخدمي 

الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و تسديد كافة السندات 

التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل, والحق في 

شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت ولهم حق التوقيع أمام البنوك فى فتح 

الحسابات والسحب واليداع وكافة المعاملت البنكية والمالية وكذلك الحق فى القتراض من جميع البنوك 

المصرية, والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية 

كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة , وبيع وشراء 

المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات للنفس او للغير والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات 

الخري ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها ولهم الحق في 

توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

94 - عثمان  محمد  عمر  حسين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1582   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2007 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2007  بــ :  

95 - محمد عثمان محمد عمر حسين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1582   وتم ايداعه بتاريخ    

23-05-2007 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2007  بــ :  

96 - محمود عثمان محمد عمر حسين  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    1582   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-05-2007 برقم ايداع   771 تم التأشير فى تاريخ 23-05-2007  بــ :  
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100 - محمد فاروق محمد عبدالمجيد عبدالخالق  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1738   وتم ايداعه 

بتاريخ    09-08-2007 برقم ايداع   1290 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2007  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات  اضافه  صلحيات رئيس مجلس الدارة  حق التنازل عن موقع الشركة فى المنطقة 

الحرة العامة بالسكندرية  للسادة الشركة المتطورة لخدمات البترول )A.D.E.S( ش.م.م بالمنطقة الحرة  العامة  

للسكندرية بما عليها من مبانى  ومنشات واصول وموجودات وهذا شريطة الحصول على موافقة مجلس ادارة 

المنطقة الحرة العامة بالسكندرية

101 - محمد كمال السيد مصطفى عبد الرحمن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1818   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-09-2007 برقم ايداع   1518 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  ممثل عن شركة 

كيماويات البناء الحديث الدولية -  تجديد واعادة تشكيل مجلس الدارة لمدة جديدة  ثلث سنوات

102 - على مكى عبد العال رفاعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1818   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2007 برقم ايداع   1518 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  ممثل عن شركة مينا للستثمار 

السياحى والعقارى

103 - محمد احمد عباس على  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1818   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2007 برقم ايداع   1518 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  ممثل لشركة مينا للستثمار 

السياحى والعقارى

104 - اسامة احمد محمد عبد المطلب ميرة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1818   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2007 برقم ايداع   1518 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  المنتدب ذوى خبرة

105 - جهاد محمد عثمان محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1818   وتم ايداعه بتاريخ    

18-09-2007 برقم ايداع   1518 تم التأشير فى تاريخ 18-09-2007  بــ :  ممثل لشركة كيماويات البناء 

الحديث

106 - حمدى حسن احمد حسن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1830   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2007 برقم ايداع   1555 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2007  بــ :  تم تشكيل مجلس الدارة   تم 

تحديد اختصاصات مجلس الدارة لتصبح على النحو التالى :-  يكون حق الدارة و التوقيع و المسؤلية أمام 

الجهات الرسمية للدكتور / حسن محمد خميس محمود - نائب رئيس مجلس الدارة - و الدكتور / اسامة لطفى 

محمود العبد - نائب رئيس مجلس الدارة - مجتمعين أو منفردين -  و لهما فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة 

الشركة و التعامل باسمها مع جميع الهيئات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و 

الخاص و لهما - مجتمعين أو منفردين - حق التوقيع على عقود البيع و الشراء و الرهن و المعاوضة للعقارات و 

المنقولت و غيرها باسم الشركة و لغراض الشركة أمام الشهر العقارى و لهما - مجتمعين أو منفردين - الحق 

في التوقيع على كافة مستندات التسهيلت الئتمانية و عقود القتراض و الرهن بكافة أنواعها و لكافة أصول 

الشركة بما فيها من ثابت او منقول و ذلك للنفس او للغير و أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية الخاصة 

بذلك و اى نوع من المعاملت المالية مع البنوك و المصارف و الهيئات المالية كالسحب و اليداع و فتح 

العتمادات المستندية البنكية , و لهما - مجتمعين أو منفردين - حق كفالة الشركة و الغير  في القتراض و الرهن 

امام الجهات و الهيئات و المصالح الحكومية و لهما - مجتمعين أو منفردين - الحق في توكيل او تفويض الغير و 

ذلك لصالح البنوك او الغير فى كل أو بعض ما ذكر.

107 - اسامة لطفى محمود العبد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1830   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2007 برقم ايداع   1555 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2007  بــ :  

108 - علء الدين محمد عبدالحميد مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1830   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2007 برقم ايداع   1555 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2007  بــ :  

109 - حسن محمد خميس محمود  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1830   وتم ايداعه بتاريخ    

26-09-2007 برقم ايداع   1555 تم التأشير فى تاريخ 26-09-2007  بــ :  

124 - محمد فوضة سوتيه حويج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2540   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2008 برقم ايداع   2171 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2008  بــ :  

125 - مختار جمعة عبد الفتاح سعد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2540   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2008 برقم ايداع   2171 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2008  بــ :  
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126 - حاتم مرشدى محمد عيسى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1534   وتم ايداعه بتاريخ    

29-04-2007 برقم ايداع   600 تم التأشير فى تاريخ 28-10-2008  بــ :  يملك حق التوقيع عن الشركة 

رئيس مجلس الدارة و العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين ولهما حق التعامل باسم الشركة أمام البنوك فى 

السحب واليداع وكافة العمال البنكية بما في ذلك طلب القروض وكذلك كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية  

أما أعمال التصرف فى أى من أصول الشركة أو ترتيب أى حق عينى عليها فيلزم موافقة مجلس الدارة عليها 

ولمجلس الدارة الحق فى ان يعين مديرين او وكلء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين 

او مجتمعين وان يمثل الشركة امام القضاء رئيس مجلس الدارة.

127 - محفوظه عادل محمد فرج حباره  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3228   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2009 برقم ايداع   2355 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2009  بــ :  

128 - هويدا حسن حسن على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3228   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2009 برقم ايداع   2355 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2009  بــ :  

129 - هويدا حسن حسن على  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3228   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2009 برقم ايداع   2355 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2009  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره  

إعطاء صلحيات لمجلس  الداره ليكون على النحو التالى :  يكون حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها 

والشيكات الصادره والعقود التي تبرمها مع الغير باسم الشركه من رئيس مجلس الداره منفرد السيده / هويدا حسن 

حسن على او السيد / محمد عادل محمد فرج منفردا او مجتمعين وتمثيل الشركه في علقتها مع الغير ولهم في هذا 

الصدد أوسع السلطات لداره الشركه والتعامل باسمها في عاد ما احتفظ بصراحه عقد الشركه والقانون واللئحه 

التنفيذيه ولهم أيضا ) منفردين او مجتمعين ( اجراء كافه العقود والمعاملت الدخليه صمن غرض الشركه وحق 

التعامل مع جميع البنوك من سحب وايداع وفتح حسابات هذا وقد فوض المجلس السيده / هويدا حسن حسن على 

اعتماد المجلس بإصدار القرارات السابقه

130 - محمد عادل محمد فرج حبارة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3228   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2009 برقم ايداع   2355 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2009  بــ :  

110 - عادل محمد عبد الحميد احمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2171   وتم ايداعه بتاريخ    

08-04-2008 برقم ايداع   696 تم التأشير فى تاريخ 08-04-2008  بــ :  اختصاصات مجلس الدارة الجديد:  

السيد/ عادل محمد عبد الحميد رئيس مجلس ادارة الشركة من ذوي الخبره له كامل الصلحيات في التعامل باسم 

الشركة وفي التوقيع علي الشيكات والتعامل مع البنوك بالسحب واليداع وكذلك التوقيع امام جميع الجهات 

الحكوميه والرسميه والتعاقد مع الغير.   السيد / علء الدين عادل محمد نائب رئيس مجلس الدارة  يحق له 

السحب واليداع بالبنوك والتوقيع ايضا علي الشيكات والبيع لصول الشركة والعقود في جميع التعاملت التي لها 

صله مباشره او غير مباشره منفردا امام الشهر العقاري والهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات وكذلك 

توكيل او تفويض الغير في القيام بكل او جزء مما ذكر.  السيد / محمد عادل محمد عبد الحميد عضو مجلس اداره 

اول منتدب  يحق له السحب واليداع بالبنوك والتوقيع ايضا علي الشيكات والبيع لصول الشركة والعقود في 

جميع التعاملت التي لها صله مباشره او غير مباشره منفردا امام الشهر العقاري والهيئه العامه للرقابه علي 

الصادرات والواردات وكذلك توكيل او تفويض الغير في القيام بكل او جزء مما ذكر.  السيد / عماد امين متولي 

قطب عضو ثاني منتدب  يحق له السحب واليداع بالبنوك والتوقيع ايضا علي الشيكات والبيع لصول الشركة 

والعقود في جميع التعاملت التي لها صله مباشره او غير مباشره منفردا امام الشهر العقاري والهيئه العامه للرقابه 

علي الصادرات والواردات وكذلك توكيل او تفويض الغير في القيام بكل او جزء مما ذكر.   السيد / وائل امين 

متولي قطب عضو مجلس ادارة   يحق له السحب واليداع بالبنوك والتوقيع ايضا علي الشيكات والبيع لصول 

الشركة والعقود في جميع التعاملت التي لها صله مباشره او غير مباشره منفردا امام الشهر العقاري والهيئه 

العامه للرقابه علي الصادرات والواردات وكذلك توكيل او تفويض الغير في القيام بكل او جزء مما ذكر

111 - بنيامين يوهانس فوكس Benjamin Johannes Fuchs  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    

1256   وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2006 برقم ايداع   1378 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2008  بــ :  

تجديد مدة مجلس الدارة لفتره اخري لمده  o  ممثل عن شركة البا البين برايتنموسر  إعادة تشكيل مجلس الدارة

ثلث سنوات

112 - ارجون كاراداس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1256   وتم ايداعه بتاريخ    2006-10-18 

برقم ايداع   1378 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2008  بــ :  ممثل عن شركة البا البين برايتنموسر
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113 - كيرت هانز ابينتر KURT HANS EBNETER  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1256   

وتم ايداعه بتاريخ    18-10-2006 برقم ايداع   1378 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2008  بــ :  ممثل عن 

شركة البا البين برايتنموسر

114 - جيودو سوكرGuido Sutter  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1256   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2006 برقم ايداع   1378 تم التأشير فى تاريخ 27-08-2008  بــ :  ممثل عن شركة البا البين 

برايتنموسر القابضة أ ج

115 - حسين حسين ابراهيم فلفل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2485   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2008 برقم ايداع   1916 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2008  بــ :  استقاله

116 - الرفاعى احمد السيد برديسي على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2485   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2008 برقم ايداع   1916 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2008  بــ :  استقاله

117 - اسامة احمد حسين ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2485   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2008 برقم ايداع   1916 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2008  بــ :  استقاله

118 - منير عبدالحميد محمد عثمان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2485   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2008 برقم ايداع   1916 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2008  بــ :  استقاله

119 - هند عبد العليم محمد عبد العال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2485   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2008 برقم ايداع   1916 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2008  بــ :  

120 - شادية  عبد الهادى مختار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2485   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2008 برقم ايداع   1916 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2008  بــ :  

121 - محمد إبراهيم محمد رمضان الحنش  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    2485   وتم 

ايداعه بتاريخ    31-08-2008 برقم ايداع   1916 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2008  بــ :  تحديد 

صلحيات مجلس الدارة حيث يمتلك رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب منفردا حق التوقيع امام البنوك بما 

فيها حق القتراض والرهن وله ان يمثل الشركة منفردا في علقتها مع الغير وله في هذا أوسع السلطات للتعامل 

باسمها واجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل 

مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات 

الذنيه التجارية وابرام العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق 

شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وله ان يقترض بطريق فتح العتمادات وله كذلك سلطة 

القتراض من البنوك وغيرها وله الحق في تفويض غيره في التوقيع باسم الشركة بالبنوك وله مباشرة بيع وشراء 

المحال التجارية والراضي والعقارات والسيارات على اختلف انواعها وذلك بما يخدم اغراض الشركة كما له 

اجراء الرهون والشتراك في المؤسسات الخرى كما له سلطة افتتاح فروع جديدة للشركة بأي جهة داخل 

جمهورية مصر العربية او خارجها او في المناطق الحرة وكذلك امام هيئة المجتمعات العمرانية وله الحق في 

توكيل او بعض ما ذكر.

122 - راغب فوضة سوتيه حويج  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2540   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2008 برقم ايداع   2171 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2008  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة ثلث 

سنوات قادمه بذات تشكيله واختصاصاته

123 - هلل جمعة عبد الفتاح سعد  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2540   وتم ايداعه بتاريخ    

15-10-2008 برقم ايداع   2171 تم التأشير فى تاريخ 15-10-2008  بــ :  
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133 - احمد شوقى ابراهيم محمد  مدير عام   المقيد برقم قيد    3360   وتم ايداعه بتاريخ    2010-01-12 

برقم ايداع   94 تم التأشير فى تاريخ 12-01-2010  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقاتها مع الغير وله في 

هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص 

تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ 

والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية   وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية 

وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والتوقيع امام الشهر 

العقاري علي كافة العقود وله حق شراء وبيع جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وله التعامل مع البنوك 

والمصارف والهيئات المالية باي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع علي شيكات وغلق وفتح 

الحسابات والفراج عن راس مال الشركة والرهن والقتراض والتصرف في اي اصل من اصول الشركة ول 

يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها وله تفويض او توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر

134 - خميس بدوى رمضان محمد الفقى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3377   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2010 برقم ايداع   192 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2010  بــ :  الموافقة على تجديد مده عضويه 

مجلس الدارة لمدة ثلث سنوات مع الحتفاظ بنفس الصلحيات الواردة فى السجل التجارى

135 - محمد احمد محمد حمبوطة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3147   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2009 برقم ايداع   2023 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  

136 - عمرو محمود احمد اللقانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3147   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2009 برقم ايداع   2023 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  

137 - حسام ثروت محمد وصفي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3147   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2009 برقم ايداع   2023 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس الدارة 

بنفس التشكيل وبنفس الصلحيات السابقة لمجلس الدارة.

138 - ياسر جلل محمد مصطفى رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3147   وتم ايداعه بتاريخ    

16-09-2009 برقم ايداع   2023 تم التأشير فى تاريخ 02-05-2010  بــ :  

139 - سيد الرواى  محمود  عبدا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    136538   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-07-1994 برقم ايداع   4846 تم التأشير فى تاريخ 19-07-2010  بــ :  تفويض السيد/ 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب بصفته الوظيفية في التوقيع أمام الشهر العقاري كمشتري على عقد البيع 

النهائي لقطعة الرض رقم 209 الكائنة في القطاع الثاني مركز المدينة التسعين الشمالي التجمع الخامس المقام 

عليها المبنى الداري للشركة .

140 - ناصر بن فهد بن عبد العزيز الملحم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4099   وتم ايداعه بتاريخ    

02-01-2011 برقم ايداع   29 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2011  بــ :  وله الحق فى تمثيل الشركة امام 

الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم .
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141 - محمد احمد السيد محمود السبخي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4187   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2011 برقم ايداع   361 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2011  بــ :  انتخب الساده المساهمين اعضاء 

مجلس ادارة لدورة قادمة   وطبقا للماده 32 من صحيفة الستثمار الخاص بالشركة  مجلس الدارة 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 منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم 

الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق 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 الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.

142 - اشرف فتحي عبد الحميد الرفاعي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4187   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2011 برقم ايداع   361 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2011  بــ :  

143 - اسامة محمد حسن سلمة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4187   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2011 برقم ايداع   361 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2011  بــ :  

144 - مجدى سعيد محمد محمد النمكي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4187   وتم ايداعه بتاريخ    

02-03-2011 برقم ايداع   361 تم التأشير فى تاريخ 02-03-2011  بــ :  المنتدب

145 - دينا عز الدين احمد  البيلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4412   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2011 برقم ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2011  بــ :  المنتدب

146 - نسيم الرشدى رسن ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4412   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2011 برقم ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2011  بــ :  

356 - مروى محمد هيبة ا احمد ملح  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14858   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   1564 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

357 - فريد عبد الهادى محمد ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    14858   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   1564 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  

147 - شريف عز الدين احمد البيلى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4412   وتم ايداعه بتاريخ    

11-07-2011 برقم ايداع   1389 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2011  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 وعضو مجلس الدارة المنتدب )منفردين اومجتمعين(كافة السلطات والصلحيات لدارة 

الشركة والتوقيع نيابه عنها امام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والهيئات والوزارات والحياء والتراخيص 

والمصالح المختلفة والوزارات والتوقيع امام البنوك بكافة معاملتها من سحب وايداع وفتح الحسابات والعتمادات 

واجراء التسهيلت البنكية  والقتراض والرهن وشراء وبيع الصول الثابتة والمنقولة بكافة أنواعها والسحب 

بضمان البضائع وكافة المعاملت اللزمه لتحقيق غرض الشركة وكذلك التوقيع علي عقود الشراء والبيع البتدائية 

والنهائية امام الشهر العقاري لكل ما هو ثابت ومنقول )كل ما يخص الشركة من اصول( ويشترط ان تكون هذه 

التصرفات الصادرة منه باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها

148 - جان جوزيف ابراهيم ميخائيل  مدير عام   المقيد برقم قيد    5023   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2012 برقم ايداع   1150 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2012  بــ :  
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149 - مارك جورج خير مجلى  مدير عام   المقيد برقم قيد    5023   وتم ايداعه بتاريخ    2012-05-10 

برقم ايداع   1150 تم التأشير فى تاريخ 10-05-2012  بــ :  السيد / جان جوزيف ابراهيم ميخائيل, و السيد/ 

مارك جورج خير مجلى,  مديرى الشركة يمثلن الشركة فى علقتها مع الغير و لهم فى هذا الصددمجتمعين او 

منفردين أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل بأسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة ,و يمثل الشركةمجتمعين او منفردين فى  التعامل بأسمها و ضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية و غير  الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع الخاص بكافة أشكالها والقضاء 

و كذلك كامل الصلحيات فى كل ما يتعلق بالمعاملت البنكية لغراض الشركة و باسمها ولهم فى سبيل ذلك 

مجتمعين او منفردين حق تمثيل الشركة امام البنوك فى كل ما يتعلق بفتح و اقفال الحسابات البنكية و التوقيع على 

جميع المعاملت البنكية بأسم الشركة ولغراضها كما أن لهم حق فتح العتمادات المستندية و ربط الودائع و 

تجديدها و كسرها ولهم حق القتراض من البنوك و التوقيع على كل المستندات البنكية اللزمة لعمال الئتمان و 

القروض , و يكون لهم حق بيع و رهن أصول الشركة من أجهزة و الت و معدات و سيارات و طلب الئتمان و 

لهم حق التوقيع امام مصلحة الشهر العقارى و السجل التجارى و لهم حق التوقيع على عقود تعديل الشركة و 

التأسيسي فى شركات أخرى و ذلك امام الهيئة العامة للستثمار و الشهر العقارى و السجل التجارى و لهم الحق 

فى تعيين و عزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم ولهم 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 الجل ولهم حق توكيل أوتفويض الغير فى كل أو بعض مما ذكر فى كل ما هو ممنوح 

لهم من صلحيات .

150 - محمد  عيد  محمد  قنديل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5139   وتم ايداعه بتاريخ    2012-07-11 

برقم ايداع   1696 تم التأشير فى تاريخ 11-07-2012  بــ :  

151 - مرقص امير عزيز مجلى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5562   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2013 برقم ايداع   362 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2013  بــ :  وعضو منتدب

152 - أمير عزيز مجلي حنا ا  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5562   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-02-2013 برقم ايداع   362 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2013  بــ :  تجديد تعيين مجلس 

الدارة لولية اخرى

153 - جورج أمير عزيز مجلى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    5562   وتم ايداعه 

بتاريخ    06-02-2013 برقم ايداع   362 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2013  بــ :  

154 - نادية عبد السيد فرج جرجس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5562   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2013 برقم ايداع   362 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2013  بــ :  وعضو منتدب

186 - محمد احمد مصطفى السيد الصعيدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2014 برقم ايداع   2245 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2014  بــ :  اعطاء صلحية  للسيد /  محمد  

احمد  مصطفى  السيد الصعيدى  بصفتة رئيس مجلس الدارة  وذلك  فى تسجيل العلمات التجارية  وتجديدها  

والغائها  والتنازل  عنها  وتقديم  التظلمات  والطعون  والتعامل  فى  كل  مايخص  ذلك  . الغاء صلحيات كل 

من1-  اسلم  محمد طارق احمد محمد على  2-  محمد  منصور  محمد  منصور  .

187 - امير احمد مصطفى السيد الصعيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2014 برقم ايداع   2245 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2014  بــ :  

188 - مروة عاصم السيد احمد أبو ريدة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3279   وتم 

ايداعه بتاريخ    01-12-2009 برقم ايداع   2575 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2014  بــ :  تجديد عضوية 

مجلس ادارة الشركة لمدة جديدة  بذات التشكيل وبنفس الصلحيات  المؤشر بها فى السجل التجارى  .

189 - جراهام ريتشارد ليون كوزينز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4420   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2011 برقم ايداع   1429 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2014  بــ :  إعادة تشكيل مجلس الدارة   

تجديد مدة مجلس الدارة لفتره اخري لمده ثلث سنوات

190 - جيفرى جون كريجن هوجيستجر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4420   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2011 برقم ايداع   1429 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2014  بــ :  

191 - هاني حسن عبد الرشيد مصطفي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4420   وتم ايداعه بتاريخ    

17-07-2011 برقم ايداع   1429 تم التأشير فى تاريخ 17-09-2014  بــ :  
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192 - محمد  عيد  محمد  قنديل  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5139   وتم ايداعه بتاريخ    2015-07-26 

برقم ايداع   2388 تم التأشير فى تاريخ 26-07-2015  بــ :  

155 - محمد محمد ابراهيم قره بولد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5456   وتم ايداعه بتاريخ    

25-12-2012 برقم ايداع   3047 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2013  بــ :  السيد/ محمد محمد إبراهيم قره 

بولد )رئيس مجلس الدارة ( والسيد/ علي نزال الشيخ )نائب رئيس مجلس الدارة( والسيد/ سعيد أحمد الشماع )

عضو مجلس الدارة المنتدب(  مجتمعين او منفردين حق التوقيع على كافة عقود البيع والشراء للسيارات المملوكه 

للشركه وتوكيل الغير ببيعها وكذلك التوقيع امام جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه وإدارات المرور 

والوزارات والمحليات والشهر العقارى وجهاز مدينة برج العرب والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة 

للستثمار والمناطق السيد/ محمد محمد إبراهيم قره بولد )رئيس مجلس الدارة ( والسيد/ علي نزال الشيخ )نائب 

رئيس مجلس الدارة( والسيد/ سعيد أحمد الشماع )عضو مجلس الدارة المنتدب(  مجتمعين او منفردين حق 

التوقيع على كافة عقود البيع والشراء للسيارات المملوكه للشركه وتوكيل الغير ببيعها وكذلك التوقيع امام جميع 

الجهات الحكوميه والغير حكوميه وإدارات المرور والوزارات والمحليات والشهر العقارى وجهاز مدينة برج 

العرب والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للستثمار والمناطق  الحرة والجمارك وابرام كافة العقود 

والمشارطات وتأسيس شركات مع الغير وشراء أسهم في شركات قائمة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها 

باسم الشركة ولصالحها والتوقيع امام جميع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتوقيع على الشيكات وفتح 

وغلق الحسابات البنكية ولهم حق القتراض والرهن, وفتح العتمادات والتسهيلت البنكيه والتوقيع عليها والسحب 

واليداع والفراج عن راس المال وابرام كافة العقود البنكية والتعامل مع جميع الهيئات العامه والخاصه وتمثيل 

الشركة أمام أقسام الشرطة ولهم حق بيع أو رهن أو تاجير أي أصل من أصول الشركة أو منقولتها كما لهم حق 

التنازل عن حقوق الشركة قي مواجة الغير ولهم حق البراء والتصالح ولهم الحق في توكيل وتفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر

156 - محمد عامر بشار دعبول  مدير عام   المقيد برقم قيد    3584   وتم ايداعه بتاريخ    2010-04-28 

برقم ايداع   1061 تم التأشير فى تاريخ 09-06-2013  بــ :  منح السيد / محمد عامر بشار دعبول – مدير 

الشركة – الحق في التوقيع على عقود اليجار و بيع و شراء السيارات والتوقيع على التوكيلت والعقود امام 

الشهر العقاري التعامل مع إدارات المرور لدارة جميع السيارات واستخراج رخصها وتجديدها واستخراج 

شهادات البيانات والمخالفات ودفع الرسوم والتأمينات وعمل الفحص الفنى واستلم الرخص والرخص المسحوبه 

وتحويل واستلم النمر المعدنية والتعامل مع أقسام الشرطة و النيابات و نيابات المرور و عمل المعارضات 

واللتماسات وفك الضبطيه و التوقيع على  الوراق الخاصة وله الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض 

ما ذكر مع البقاء على كافة الصلحيات المؤشر بها بالسجل التجاري كما هي

157 - طارق محمد جمعه  مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5851   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2013 برقم ايداع   1562 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  

158 - شريف احمد عمر على ندا  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5851   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2013 برقم ايداع   1562 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  

159 - ايمن ابراهيم الحسينى كرم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5851   وتم ايداعه بتاريخ    

10-06-2013 برقم ايداع   1562 تم التأشير فى تاريخ 09-10-2013  بــ :  

160 - نادر حسين احمد منورى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6149   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2013 برقم ايداع   2913 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2013  بــ :  المنتدب

161 - عصام محمد محمود ابو حامد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6149   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2013 برقم ايداع   2913 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2013  بــ :  

162 - حيدر حسين احمد منورى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6149   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2013 برقم ايداع   2913 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2013  بــ :  تجديد مدة عضوية مجلس الدارة 

لمدة ثلث سنوات مع الحتفاظ بنفس الصلحيات الواردة فى السجل التجارى   2-الموافقة على  اعادة تشكيل 

مجلس الدارة

163 - حسن محمد حسن درويش  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6149   وتم ايداعه بتاريخ    

26-11-2013 برقم ايداع   2913 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2013  بــ :  
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164 - على يوسف مصطفى كمال

 الحمامى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6149   وتم ايداعه بتاريخ    26-11-2013 برقم ايداع   

2913 تم التأشير فى تاريخ 26-11-2013  بــ :  

203 - محمد عادل محمد اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8897   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   3688 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  تجديد مدة تعيين مجلس إدارة 

الشركة ويظل مجلس إدارة الشركة كما هو   علي أن تظل جميع الصلحيات المؤشر بها في السجل التجارى كما 

هي دون تعديل .

204 - سارة عادل محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8897   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   3688 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  

205 - ايه عادل محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8897   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   3688 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  

206 - محمد عادل محمد اسماعيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8898   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   3689 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  تجديد مدة تعيين مجلس إدارة 

الشركة ويظل مجلس إدارة الشركة كما هو   علي أن تظل جميع الصلحيات المؤشر بها في السجل التجاري كما 

هي دون تعديل .

207 - رضا عادل محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8898   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   3689 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  

208 - ايه عادل محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8898   وتم ايداعه بتاريخ    

27-10-2016 برقم ايداع   3689 تم التأشير فى تاريخ 27-10-2016  بــ :  

209 - جمال محمود السيد خلف  مدير   المقيد برقم قيد    9055   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2016 برقم 

ايداع   4372 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2016  بــ :  تنفيذى

165 - شريف السيد محمود حجاب  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6266   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2014 برقم ايداع   119 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2014  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات كما تم إعادة تشكيل مجلس الدارة  كما تم تحديد إختصاصات مجلس الدارة  كالتي:   يكون حق 

الدارة و التوقيع و المسؤلية أمام الجهات الرسمية و تأسيس الشركات للدكتور / شريف السيد محمود حجاب - 

رئيس مجلس الدارة - منفردا  - و له  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها مع جميع 

الهيئات الحكومية و غير الحكومية و القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص داخل أو خارج مصر و له - 

منفردا  -  حق التوقيع على عقود البيع و الشراء و الرهن و المعاوضة للعقارات و المنقولت و غيرها باسم 

الشركة و لغراض الشركة أمام الشهر العقارى داخل أو خارج مصر و له - منفردا  -  الحق في التوقيع على كافة 

عقود القتراض و الرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول و ذلك للنفس او للغير و 

أمام كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية الخاصة بذلك و اى نوع من المعاملت المالية مع البنوك و المصارف 

و الهيئات المالية كالسحب و اليداع و فتح العتمادات المستندية البنكية داخل أو خارج مصر و  له - منفردا   -   

الحق في توكيل او تفويض الغير و ذلك لصالح البنوك او الغير فى كل أو بعض ما ذكر داخل أو خارج مصر.

166 - بسينة محمد عبدالسلم الشرنوبى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6266   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2014 برقم ايداع   119 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2014  بــ :  

167 - شيرين شوقى صالح عبد ا  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6266   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2014 برقم ايداع   119 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2014  بــ :  

168 - مها جلل عزت مصطفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6266   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2014 برقم ايداع   119 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2014  بــ :  

169 - سامح حيدر حلمى العصر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6266   وتم ايداعه بتاريخ    

16-01-2014 برقم ايداع   119 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2014  بــ :  

170 - مدحت محمد احمد مصطفى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6272   وتم ايداعه 

بتاريخ    19-01-2014 برقم ايداع   141 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2014  بــ :  تجديد مجلس الدارة 

لمدة اخرى واعادة تشكيلة وذلك بنفس ذات الصلحيات السابقة  لرئيس مجلس الدارة  والعضاء المنتدبين
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171 - عاطف عبد الفضيل محمد على  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6272   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2014 برقم ايداع   141 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2014  بــ :  

172 - رانيا محمد ماهر فؤاد محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6272   وتم ايداعه بتاريخ    

19-01-2014 برقم ايداع   141 تم التأشير فى تاريخ 19-01-2014  بــ :  

173 - هدير محمد بهجت على منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6319   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2014 برقم ايداع   344 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2014  بــ :  بدل من الستاذه / منال حسين 

محمد حلمى حشاد

174 - عبد الرحمن عباس مسعود العمراوي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6365   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-02-2014 برقم ايداع   496 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2014  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية العامه العادية بتاريخ 5/11/2022 .   فى بقاء منح 

حق التوقيع والتفويض فى الصلحيات للساده اعضاء مجلس الدارة كما هى مدونه بالسجل التجارى دون تعديل .

175 - رشا عبد الرحمن عباس العمراوى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6365   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2014 برقم ايداع   496 تم التأشير فى تاريخ 20-02-2014  بــ :  

176 - علء فتحى السيد احمد  وكيل مفوض   المقيد برقم قيد    129050   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-1990 برقم ايداع   1957 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2014  بــ :  

177 - اشرف فتحى عبده بلل  وكيل مفوض   المقيد برقم قيد    129050   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-1990 برقم ايداع   1957 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2014  بــ :  

214 - علي محمد علي شلبي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9508   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2017 برقم ايداع   1470 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  مد مدة مجلس الدارة لفتره 

جديده اخرى اعتبارا من 13-4-2022 ولمدة ثلث سنوات تنتهى فى 12-4-2025 مع البقاء على مجلس 

الداره الحالى بنفس اختصاصاته الوارده بالسجل التجارى

215 - رانيا احمد محمد عزت احمد عزت  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9508   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2017 برقم ايداع   1470 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  وعضو منتدب

216 - محمد ابراهيم امين عبد العزيز  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9550   وتم ايداعه بتاريخ    

27-04-2017 برقم ايداع   1644 تم التأشير فى تاريخ 27-04-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة لمدة 

ثلث سنوات قادمة  تبدا من تاريخ  الجمعية  مع  بقاء التشكيل  والصلحيات  والختصاصات كما  هى  بؤشر بها  

فى السجل التجارى  .

217 - مينا ظريف امين انيس سور  شريك موصى   المقيد برقم قيد    9758   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2017 برقم ايداع   2501 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  تخارج عدد 3شركاء موصيين

218 - وجدي نشأت أبو الخير ملك  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    9758   وتم ايداعه بتاريخ    

13-06-2017 برقم ايداع   2501 تم التأشير فى تاريخ 13-06-2017  بــ :  تخارج عدد 3شركاء موصيين

219 - محمد عارف احمد البودى  مدير   المقيد برقم قيد    9798   وتم ايداعه بتاريخ    02-07-2017 برقم 

ايداع   2691 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2017  بــ :  
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178 - احمد صالح محمد سليمان صالح  وكيل مفوض   المقيد برقم قيد    129050   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-1990 برقم ايداع   1957 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2014  بــ :  1 – علء فتحى السيد احمد – 

مولود بالسكندرية بتاريخ 20 مايو 1965 – ويحمل رقم قومى 26505200200694 ) الوكيل الول (   2 – 

أشرف فتحى عبده بلل – مولود بالسكندرية بتاريخ 25 نوفمبر 1962 – ويحمل رقم قومى 

26211240200499 ) الوكيل الثانى (   3 – أحمد صالح محمد سليمان – مولود بالسكندرية بتاريخ 11 

أكتوبر 1964 – ويحمل رقم قومى 26410110200091 ) الوكيل الثالث (   ونفوضهم بكل الصلحيات , 

الثلثة مجتمعين أو أثنين منهم فقط ,   تمثيل شركة دى أن فى جي أل أس أي فى المور المتعلقة بأنشطة شركة 

دى أن فى جي أل أس أي فى جمهورية مصر العربية , وتوقيع جميع الشيكات المتعلقة بشركة دى أن فى جي أل 

أس أي , وكذلك تنفيذ جميع المعاملت المالية المتعلقة بحساب شركة دى أن فى جى أل أس أي , بما فى ذالك 

الدارة وفتح وأغلق الحسابات المصرفية .  تمثيل شركة دى أن فى جى أل أس أي أمام جميع القطاعات البحرية 

وعلى وجه الخصوص هيئات الموانى البحرية والهيئة المصرية للسلمة البحرية والقوات البحرية المصرية 

والدخول فى مفاوضات مع هذه الجهات وأبرام جميع التفاقيات والعقود الخاصة بالتسويات المالية .  تمثيل شركة 

دى أن فى جي أل أس أي أمام الجهات الحكومية بما فى ذلك أدارات شرطة المرور لتجديد أو تسجيل تراخيص 

سيارات شركة دى أن فى جى أل أس أي ومكاتب العدل وتقديم الطالبات وتوقيعها وكذلك توقيع المذكرات 

واللتماسات والحضور أمام مصلحة الضرائب ومكاتب العمل وهيئة التأمينات الجتماعية وشركات التأمين ولجان 

الطعن وتقديم المذكرات واستلم صور التقارير ومناقشتها وقبول ماهو مقبول ورفض ماهو محل للرفض .  أيضا 

الدخول فى عقود نيابة عن شركة دى أن فى جى أل أس أي , وشراء وبيع وترخيص المركبات وتوقيع عقود البيع 

والشراء المتعلقة بالعقارات والشقق ومكاتب شركة دى أن فى جى أل أس أي الموجودة فى جمهورية مصر 

العربية .  لديهم أيضا الحق فى تحصيل أى مستحقات نقدية أو أي تعويضات أخرى نيابة عن شركة دى أن فى 

جى أل أس أي بالضافة الى مدفوعات التأمين ودفع اي مدفوعات أو تعويضات مستحقة على شركة دى أن فى 

جى أل أس أي فى جمهورية مصر العربية .  ونصادق بموجب هذا على كل مايفعله موكلينا المذكورون اعله .  

يكون هذا التوكيل ساريا اعتبارا من يوم تحريره وينتهى فى 31 ديسمبر 2024 , أو طالما أن الوكيل يستمر فى 

العمل لدى شركة دى أن فى جى أل أس أي ويتم الغاؤه فيما يتعلق بالوكيل الذى يترك العمل لدى شركة دى أن فى 

جى أل أس أي  ويستمر فى أن يكون ساريا فيما يتعلق بباقى الوكلء .

179 - ايمن محمد زكريا الجمال  مدير   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه بتاريخ    31-08-2014 برقم 

ايداع   2245 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2014  بــ :  عمليات الشركة   التعامل مع جميع الجهات الحكومية 

باسم و لصالح الشركة و تحقيقا لغراضها و له الحق في اليداع و تحصيل الشيكات و دفع الرسوم و دفع 

المانات و تغذية الرصيد و استلم الرسائل و صرفها و استلم شيكات المانة باسم الشركة و التعامل مع جميع 

الجهات الحكومية الرسمية و غير الرسمية و الوزارات و الجهزة التنفيذية التابعة للدولة و القطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص و مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية و و مصلحة الجمارك و السجل التجاري و 

الشهر العقاري و التامينات الجتماعية و هيئة الستثمار و الهيئة العامة علي الرقابة علي الصادرات و الواردات و 

المواني و المطارات و التوكيلت و الخطوط و الشركات الملحية و هيئة الرقابة الصناعية و اقسام الشرطة و 

الهيئة العامة للحجر البيطري و شركات التأمين المختلفة و الدارة العامة للبيانات الحصائية و المن العام و 

المفرقعات و المطافي و المرور و المخابرات و المباحث و هيئة التجارة الخارجية و الهيئة القومية لسلمة الغذاء 

و خطوط الطيران و هيئة التصالت السلكية و السلكية و وزارة الصحة و زراة الصناعة و التجارة و هيئة 

الطاقة الذرية و هيئة شئون البيئة و له الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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180 - محمود فؤاد محروس زيدان  مدير عام   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه بتاريخ    2014-08-31 

برقم ايداع   2245 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2014  بــ :  الشركة   أوسع السلطات في قبض ودفع كافة 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والصفقات والتي تتعلق 

بالمعاملت الشركة ومنهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وكذا إدارة الشركة طبقا لغرض 

الشركة والمعاملت الداخلية من بيع وتوزيع , وله أوسع السلطات في التعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها , وله حق اليداع وتحصيل الشيكات باسم ولصالح الشركة وله 

الحق في التوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيئية 

التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة 

الجمارك والسجل التجارى والشهر العقارى والتأمينات الجتماعية وهيئة الستثمار والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات 

وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية

181 - حاتم عبد السميع دياب عبد العال مسعود  نائب المدير   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2014 برقم ايداع   2245 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2014  بــ :  عام الشركة أوسع السلطات في 

قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والصفقات 

والتي تتعلق بالمعاملت الشركة ومنهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وكذا إدارة الشركة طبقا 

لغرض الشركة والمعاملت الداخلية من بيع وتوزيع , وله أوسع السلطات في التعامل مع كافة الجهات الحكومية 

والغير حكومية باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها , وله حق اليداع وتحصيل الشيكات باسم ولصالح 

الشركة وله الحق في التوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات 

والجهزة التنفيئية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة 

والجنسية ومصلحة الجمارك والسجل التجارى والشهر العقارى والتأمينات الجتماعية وهيئة الستثمار والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية 

والموانئ والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية

182 - عزت  فتحى  عبد الصمد بدر  مدير   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه بتاريخ    2014-08-31 

برقم ايداع   2245 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2014  بــ :  تجارى الشركة   أوسع السلطات في قبض ودفع 

كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والصفقات والتي تتعلق 

بالمعاملت الشركة ومنهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وكذا إدارة الشركة طبقا لغرض 

الشركة والمعاملت الداخلية من بيع وتوزيع , وله أوسع السلطات في التعامل مع كافة الجهات الحكومية والغير 

حكومية باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها , وله حق اليداع وتحصيل الشيكات باسم ولصالح الشركة وله 

الحق في التوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات والجهزة التنفيئية 

التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة 

الجمارك والسجل التجارى والشهر العقارى والتأمينات الجتماعية وهيئة الستثمار والهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانئ والمطارات 

وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية

183 - تامر  محمود  ابراهيم  زبدان  مدير مالى   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2014 برقم ايداع   2245 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2014  بــ :  للشركة   أوسع السلطات في 

قبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وابرام جميع العقود والصفقات 

والتي تتعلق بالمعاملت الشركة ومنهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت وكذا إدارة الشركة طبقا 

لغرض الشركة والمعاملت الداخلية من بيع وتوزيع , وله أوسع السلطات في التعامل مع كافة الجهات الحكومية 

والغير حكومية باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها , وله حق اليداع وتحصيل الشيكات باسم ولصالح 

الشركة وله الحق في التوقيع عن الشركة والتعامل باسمها أمام جميع الجهات الحكومية والرسمية والوزارات 

والجهزة التنفيئية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع العمال العام والقطاع الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة 

والجنسية ومصلحة الجمارك والسجل التجارى والشهر العقارى والتأمينات الجتماعية وهيئة الستثمار والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية 

والموانئ والمطارات وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية
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184 - سعيد احمد مصطفى السيد الصعيدى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-08-2014 برقم ايداع   2245 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2014  بــ :  

185 - السيد مصطفى السيد الصعيدى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6792   وتم ايداعه بتاريخ    

31-08-2014 برقم ايداع   2245 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2014  بــ :  

193 - نذير سليمان الطهاوى  مدير   المقيد برقم قيد    7671   وتم ايداعه بتاريخ    04-08-2015 برقم ايداع   

2532 تم التأشير فى تاريخ 04-08-2015  بــ :  يمثل المديرون السيد / نذير سليمان الطهاوي خجو والسيد / 

صلح الدين نذير الطهاوي والسيد / رياض نذير الطهاوي والسيد / بلل محمد علي زين الدين والسيدة / ملك 

سليمان الطهاوي خجو الشركة في 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 ولهما "منفردين أو مجتمعين" حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والسيارات و 

الصول الثابتة اللزمة لغراض الشركة , وسلطة إبرام كافة التعاقدات والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل والتوقيع عليها , وحق تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ و إجراء المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة , أما 

القروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع المحلت التجارية والعقارات والرهون 

وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى فل يجوز إجراؤها إل بعد موافقة الجمعية بأغلبية الشركاء الحائزة  لثلثة 

أرباع رأس المال ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها , ولهما 

الحق في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .  اما فيما يخص التعامل مع البنوك بفتح وغلق 

الحسابات والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وبيع الصول الثابتة  والمنقولة  والسيارات يكون  للسيد / 

صلح الدين نذير الطهاوى منفردا   ويكون السيد / إبراهيم خضري محمد عطية مديرآ للعلقات العامة والتسويق .

194 - احمد محمد احمد نصار  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    4355   وتم ايداعه بتاريخ    2011-06-06 

برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2016  بــ :  

195 - محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد وهيب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4355   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2011 برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2016  بــ :  

196 - عاطف محمد حسن طه  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4355   وتم ايداعه بتاريخ    2011-06-06 

برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2016  بــ :  

197 - طارق محمد احمد نصار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    4355   وتم ايداعه بتاريخ    

06-06-2011 برقم ايداع   1081 تم التأشير فى تاريخ 06-03-2016  بــ :  

198 - محمد عادل محمد كامل حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    1381   وتم ايداعه بتاريخ    

31-03-2016 برقم ايداع   1146 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2016  بــ :  

199 - سامر مرتضى محمد السعيد المام  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8380   وتم ايداعه بتاريخ    

19-04-2016 برقم ايداع   1391 تم التأشير فى تاريخ 19-04-2016  بــ :  اضافة الي حق الدارة والتوقيع 

والصلحيات الموجودة بالسجل التجاري  يكون حق القتراض وتمثيل الشركة امام البنوك والتوقيع علي مايلزم 

من اوراق فيما يخص القتراض مجتمعين للسادة التي اسمائهم وصفاتهم.  سامر مرتضي محمد السعيد المام                      

رئيس مجلس الدارة  عمرو محمد السيد محمد                                        عضو  محمد عبدا يوسف 

محاريق                                   عضو  احمد محمد العزب علي                                         عضو  

مجتمعين امام البنوك

200 - شريف  عمرو  ماهر  عبدالحميد  مدير   المقيد برقم قيد    8511   وتم ايداعه بتاريخ    2016-06-02 

برقم ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2016  بــ :  
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201 -  احمد عادل جعفر امين  مدير   المقيد برقم قيد    8511   وتم ايداعه بتاريخ    02-06-2016 برقم 

ايداع   1901 تم التأشير فى تاريخ 02-06-2016  بــ :  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 

او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة  وللمديرين منفردين تمثيل الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والحق في تعيين و عزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم والتعامل امام الهيئة القومية للتامينات والشهر العقارى ومصلحه الضرائب 

والرقابة على الصادرات والواردات واجراء كافه العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة   -منح سلطه 

التوقيع نيابة عن الشركة امام جميع البنوك و المصارف من سحب و إيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن 

راس المال و القتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات واستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك و المصارف   والحق في بيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات 

والمنقولت وكل ذلك   باسم الشركة وضمن اغراضها و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة 

السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او 

فى حدود مبلغ 500,000 حم ) خمسمائة الف جنية ( للسيد/ احمد عادل جعفر  بالجل على النحو التالى :-   1-

فيما يجاوز مبلغ 500,000 جم ) خمسمائة الف جنية ( لكل من السيد /         احمد عادل  امين منفردا   2-

جعفر امين و السيد / شريف عمرو ماهر عبد الحميد مجتمعين   ولهما حق تفويض او توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر.

202 - عاصم عبدالمحسن جمعه عبدالغنى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    8859   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2016 برقم ايداع   3463 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2016  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة وتجديد 

اختصاصاته

210 - على محمد محمد خليل  مدير   المقيد برقم قيد    9055   وتم ايداعه بتاريخ    14-12-2016 برقم 

ايداع   4372 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2016  بــ :  تنفيذى - تعيين كل من الستاذ / جمال محمود السيد 

خلف رقم قومي 26011111800332 والستاذ/علي محمد محمد خليل رقم قومي 27306280200038  

مديرين تنفيذيين للشركة و تحديد اختصاصهم في تمثيل الشركه مجتمعين وذلك في كافة اعمال ادارة الشركة - 

والتوقيع نيابة عنها علي عقود المشاركة والمقاولت والتوريدات بكافة انواعها وبصفة عامة التوقيع علي عقود 

التفاق بكافة انواعها والتي تبرم بين الشركة والغيرسواء من الفراد اوالشركات او المؤسسات بكافة انواعها سواء 

قطاع عام او خاص محلية او اجنبية وكذلك التوقيع نيابة علي عقود الشراء او اليجار للراضي الفضاء 

والصحراوية والطيان الزراعية والعقارات والمعدات واللت والسيارات وقطع غيارها والتوقيع علي العقود 

البتدائية والنهائية لبيع المحاصيل )وليحق لهم التصرف باي شكل من الشكال باصول الشركة( بصفة عامة وكل 

مايلزم الشركة لمزاولة نشاطها وكذلك التوقيع علي عقود استيراد الحبوب والبذور بكافة انواعها والتوقيع علي 

استيراد جميع انواع الشتلت الزراعية بكافة انواعها وكذلك التوقيع نيابة عن الشركة امام جميع ماموريات الشهر 

العقاري وتمثيل امام ماموريات الضرائب والتامينات الجتماعية والسجل التجاري والهيئة العامة للرقابة علي 

الصـــــــادرات والواردات ووزارة الزراعة والغرفة التجارية  وكذلك امام المحاكم  بكافة انواعها وكذلك لهم الحق 

مجتمعين في التوقيع نيابة عن الشركة امام جميع البنوك الوطنية والجنبية والمشتركة وفي فتح حسابات باسم 

الشركة بالبنوك وايداع كافة المبالغ المطلوب ايداعها وسحب كافة المبالغ المطلوب سحبها والتوقيع علي الشيكات 

المطلوب سحبها علي البنوك لصالح الغير والتوقيع علي عقود التسهيلت الئنمانية من البنوك والموردين اووكلء 

مفوضين وفتح العتمادات المستندية بالبنوك والتوقيع علي عقود الرهن والستدانة والقروض والتسهيلت 

الئتمانية من جميع البنوك سواء مصرية او اجنبية او مشتركة وتعيين مدراء للشركة وعزلهم والتوقيع امام جميع 

الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذلك لهم الحق في تفويض  او توكيل محامين للدفاع عن الشركة ومحاسبين 

قانونيين لتمثيلها امام مصلحة الضرائب والجهات الرسمية او غيرهم  في كل بعض ما ذكر.  ثانيا: تفويض الستاذ 

/ وليد حسين عبد اللطيف والستاذ/ محمد احمد السيد اسماعيل مجتمعين او منفردين  في اتخاذ كافة الجراءات 

لعتماد ما جاء بهذا المحضر من قرارات والتوقيع نيابة عن الشركة امام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة 

والشهر العقاري والتوثيق بمكتب  الغرفة التجارية ونقابة المحامين  والتأشير بما جاء به في السجل التجاري 

والتوقيع امامه واستلم وتسلم جميع الوراق وسداد الرسوم وذلك لعتمادهما0 والتعامل مع جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية
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211 - احمد عبد القادر محمد العقاد  مدير عام   المقيد برقم قيد    9147   وتم ايداعه بتاريخ    2017-01-04 

برقم ايداع   44 تم التأشير فى تاريخ 04-01-2017  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله منفردا 

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

القانون او لئحته التنفيذيه للجمعيه العامه . ولمدير الشركة منفردا الحق في اجراء كافة العقود والمعاملت الداخله 

ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ومكافاتهم وقبض ودفع كافه المبالغ وسلطة التوقيع على فتح وغلق الحسابات البنكية والتوقيع على الشيكات وكافة 

المعاملت البنكيه وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجاريه  وابرام جميع العقود والمشارطات 

والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد وبالجل وشراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت 

والقتراض بطريق العتمادات .  اما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلت وبيع 

المحلت التجاريه والعقارات والرهون وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى فل يجوز اجراؤها ال بعد موافقه 

الجمعيه باغلبيه الشركاء الحائزة لثلثة ارباع راس المال . ول يكون التصرف ملزما للشركة ال اذا وقعه المدير 

او غيره من العاملين بالشركة بالصفه التي يتعامل بها وله الحق في تفويض الغير في كل أو بعض السلطات, كما 

له الحق في تفويض وتوكيل الغير في التوقيع أمام البنوك على حسابات الشركة

212 - جمال طه جاد عيسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9393   وتم ايداعه بتاريخ    

15-03-2017 برقم ايداع   1027 تم التأشير فى تاريخ 15-03-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة   لمدة 

ثلث سنوات وبنفس صلحيات المجلس السابق .

213 - روان علي محمد علي شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9508   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2017 برقم ايداع   1470 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2017  بــ :  

220 - رامى محمد عارف احمد البودى  مدير   المقيد برقم قيد    9798   وتم ايداعه بتاريخ    2017-07-02 

برقم ايداع   2691 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2017  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير 

مجتمعين او منفردين ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . وللمديرون  مجتمعين أومنفردين حق التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف 

وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود 

الشراء والقتراض     والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت باسم 

الشركه ولصالحها ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحدد 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 او بعض ما 

ذكر.

221 - وائل ابراهيم ايوب عبد ا فودة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9972   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-08-2017 برقم ايداع   3620 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  تجديد تعيين 

أعضاء مجلس الدارة لمدة جديدة على تشكيل المجلس  على أن تكون صلحيات أعضاء مجلس الدارة على النحو 

التالى :-  تفويض كل من السيد / وائل إبراهيم أيوب عبد ا فودة رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب للشركة 

والسيد / عمرو محمد عبد القادر حمزة عضو مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين فى التوقيع عن الشركة أمام 

جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وكذلك البنوك مع تفويضهما منفردين أو مجتمعين فى حق 

الرهن والقتراض عن الشركة ولهما الحق فى تفويض الغير فى أداء أعمال الشركة .

222 - عمرو محمد عبد القادر حمزة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9972   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   3620 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  

223 - فتحي اسماعيل محمد امين ابو كليلة  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9972   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2017 برقم ايداع   3620 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2017  بــ :  

224 - محمد على خليفة احمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10161   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-10-2017 برقم ايداع   4611 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة بذات الصلحيات لمدة ثلث سنوات  من تاريخ الجمعية
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225 - شيماء السيد عبدالمنعم محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10161   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2017 برقم ايداع   4611 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2017  بــ :  

226 - نور الدين على خليفة احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10161   وتم ايداعه بتاريخ    

16-10-2017 برقم ايداع   4611 تم التأشير فى تاريخ 16-10-2017  بــ :  

227 - ايمن ممتاز اسماعيل محمد عمار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10206   وتم ايداعه بتاريخ    

23-10-2017 برقم ايداع   4770 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2017  بــ :  الموافقة على تجديد الثقة في 

مجلس إدارة الشركة و تجديد مدة عضويته  الموافقة على تجديد صلحيات رئيس مجلس الدارة و هي أن لرئيس 

مجلس الدارة/ ايمن ممتاز إسماعيل محمد عمار الحق منفردا  في فتح الحسابات باسم الشركة امام البنوك والسحب 

و اليداع و التوقيع علي الشيكات  و الفراج عن رأسمال الشركة من البنك وإصدار خطابات الضمان وفتح 

العتمادات المستنديه و الحق في اجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و علي الخص 

تعيين ووقف و عزل وكلء و مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و مكافاتهم و قبض و دفع كافة المبالغ 

و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات   الذنية التجارية و قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و 

بيع و تسديد كافة السندات الذنية التجارية و ابرام جميع العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركة بالنقد او بالجل و له حق شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و العقارات و الراضي و 

السيارات و التوقيع علي تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق وله حق إدارة الشركة و تمثيلها امام 

الغير و التوقيع عن الشركة و التعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية وله الحق في 

القتراض من البنوك وله الحق في توقيع عقود كفالة الغير و له الحق منفردا  في القرار و النكار  والتصالح 

وترك الخصومة  امام النيابة العامة والمحامي العام  و له الحق في بيع أصول الشركة  و له حق توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر .

228 - ايمن ممتاز اسماعيل محمد عمار  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    10278   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-10-2017 برقم ايداع   4930 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2017  بــ :  الموافقة على 

تجديد الثقة في مجلس إدارة الشركة و تجديد مدة عضويته  الموافقة على تجديد صلحيات رئيس مجلس الدارة و 

هي أن لرئيس مجلس الدارة/ ايمن ممتاز إسماعيل محمد عمار الحق منفردا  في فتح الحسابات باسم الشركة امام 

البنوك والسحب و اليداع و التوقيع علي الشيكات  و الفراج عن رأسمال الشركة من البنك وإصدار خطابات 

الضمان وفتح العتمادات المستنديه و الحق في اجراء كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة و 

علي الخص تعيين ووقف و عزل وكلء و مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و مكافاتهم و قبض و 

دفع كافة المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية التجارية و قبض و دفع كافة المبالغ و توقيع 

و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية التجارية و ابرام جميع العقود والمشارطات و الصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة   بالنقد او بالجل و له حق شراء جميع المواد و المهمات و البضائع و المنقولت و العقارات و 

الراضي و السيارات و التوقيع علي تلك العقود امام مصلحة الشهر العقاري و التوثيق وله حق إدارة الشركة و 

تمثيلها امام الغير و التوقيع عن الشركة و التعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية وله الحق 

في القتراض من البنوك وله الحق في توقيع عقود كفالة الغير و له الحق منفردا  في القرار و النكار  والتصالح 

وترك الخصومة  امام النيابة العامة والمحامي العام  و له الحق في بيع أصول الشركة  و له حق توكيل الغير في 

كل او بعض ما ذكر .
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229 - محمود السيد احمد عبدالنبى شاهين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10340   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2017 برقم ايداع   5255 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

واعادة تشكيله   - تم تحديد المفوضين بالتوقيع من اعضاء مجلس الدارة وتحديد اختصاصهم فى التوقيع وذلك 

على النحو التالى : لرئيس مجلس الدارة حق التوقيع بالسحب والفراج عن راس مال الشركه المودع بالبنك 

ولرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة وللعضو 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 ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه  وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهم 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 التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

من ايداع والتوقيع على الشيكات والسحب وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق فتح العتمادات المستنديه وكل ذلك باسم الشركه 

وضمن اغراضها ويكون التوقيع مجتمعين لرئيس مجلس الدارة ولنائب رئيس مجلس الدارة وللعضو المنتدب فى 

حق القتراض والرهن وحق كفاله الغير والتوقيع نيابه عن الشركه فى ذلك الشأن وكذلك حق التوقيع على عقود 

البيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والمنقولت وكل ذلك باسم الشركه  

ولصالحها والتوقيع نيابه عن الشركه ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر

230 - يحيى عبدالحميد احمد رجب  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10340   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2017 برقم ايداع   5255 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  

231 - عماد السيد احمد عبدالنبى شاهين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10340   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2017 برقم ايداع   5255 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  منتدب

232 - احمد يحى عبد الحميد رجب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10340   وتم ايداعه بتاريخ    

15-11-2017 برقم ايداع   5255 تم التأشير فى تاريخ 15-11-2017  بــ :  

233 - احمد عبد العزيز بسيونى محمود صالح  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10370   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-11-2017 برقم ايداع   5380 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات .

358 - محمد هبة ا احمد ملح  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    14858   وتم ايداعه بتاريخ    

16-03-2020 برقم ايداع   1564 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤلية امام الجهات الرسميه للشريك المتضامن محمد هبه ا احمد ملح وله : يمثل الشريك المتضامن الشركه 

في علقها مع الغير وله منفردا في هذا الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها مع جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص وله حق التوقيع عل عقود البيع والشراء 

والرهن للعقارات والمنقولت والسيارات واصول الشركة وغيرها باسم الشركه ولغراض الشركه امام الشهر 

العقاري وله حق الصلح والقرار والنكار والبراء والتنازل عن القضايا المرفوعه من الشركة  والتوقيع علي 

عقود التسهيلت الئتمانيه والقرض واي نوع من المعاملت الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه 

كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر فيما 

عدا الشريك الموصي

359 - عماد عطال ابراهيم عمر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15150   وتم ايداعه بتاريخ    

14-07-2020 برقم ايداع   2844 تم التأشير فى تاريخ 14-07-2020  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة
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234 - اكرامى على احمد على محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10392   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2017 برقم ايداع   5471 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2017  بــ :  تجديد مدة مجلس ادارة الشركة 

ثلث سنوات   صلحيات السادة اعضاء مجلس الدارة كالتالى   على أن يكون حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها للساده أعضاء مجلس الدارة :-  رئيس مجلس الدارة على ان يكون حق التوقيع على معاملت الشركة 

وتعهداتها للساده أعضاء مجلس الداره : السيد /اكرامي على احمد رئيس مجلس الدارة والسيد/ احمد خليفه 

عبدالرحيم عبدالحليم - والسيد /حمدى على احمد على - عضو مجلس الدارة والسيد /محمد فايز عباس توفيق 

منصور - عضو مجلس الدراة.   وللسيد /اكرامى على احمد رئيس مجلس الدارة له الحق منفردا في اجراء كافة 

العقود والمعاملت الداخله ضمن غرض الشركة على الخص تعيين ووقف وعزل وكلء مستخدمى الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات التيه 

التجارية وايرام جميع العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل والحق في 

شراء جميع البضائع والمهمات والمواد والمنقولت والحق في الفراج عن راس مال الشركة وفتح الحسابات 

بالبنوك على اختلف أنواعها وفتح العتمادات المستنديه وتعديلها وحق التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانيه 

والقروض وحق القتراض والرهن وحق كفاله الغير وحق التوقيع على الشيكات وصرفها وله الحق في شراء وبيع 

اى اصل من أصول الشركة الثابته او منقوله والتوقيع على عقود البيع المعارضه للعقارات والمنقولت وغيرها 

باسم الشركه ولغراض الشركه وحق التوقيع على عقود شراء وبيع السيارات بكافه أنواعها والتوقيع على عقود 

القتراض والرهن بكافه أنواعه لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك للنفس او للغير وامام كافه 

الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاصه بذلك وله الحق في توكيل او فويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير 

ولهم الحق مجتمعين او منفردين في التوقيع امام الغرفة التجارية والسجل التجارى ومصلحة الضرائب ولجان 

الطعن ومكتب العمل والتامينات الجتماعيه والمرور وجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال العام والخاص والتوقيع امام الشهر العقارى والتوثيق باسم الشركة ولغراض الشركة ولهم الحق 

في تفويض او توكيل الغير في كل او بعض ماذكر

235 - حسن احمد محمد حسن  سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10392   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2017 برقم ايداع   5471 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2017  بــ :  

236 - تهانى ابراهيم عبد المعطى  سليم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10392   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2017 برقم ايداع   5471 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2017  بــ :  

237 - محمد  عبد المنعم جلل  محمود هاشم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10392   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2017 برقم ايداع   5471 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2017  بــ :  

238 - يسرى عبد العال السيد الحديدى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    10415   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2017 برقم ايداع   5584 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2017  بــ :  تجديد تشكيل مجلس ادارة 

الشركة لمدة ثلث سنوات بنفس اعضاء مجلس الدارة السابق وذات الصلحيات  .

239 - عبد ا مصطفى فاضل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21289   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2017 برقم ايداع   52511 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2017  بــ :  تجديد عضوية اعضاء مجلس 

الدارة لمدة ثلث سنوات

240 - سعد جاد محمد محمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10667   وتم ايداعه بتاريخ    2018-02-05 

برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2018  بــ :  

241 - احمد  عبده  احمد  فوده  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10667   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2018 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2018  بــ :  

242 - عصام  عبد الجليل  ابراهيم  السيد  على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10667   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2018 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2018  بــ :  

243 - احمد شعبان جلل الصياد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10667   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2018 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2018  بــ :  

244 - محمد جلل محمد الصياد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10667   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2018 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2018  بــ :  

245 - شعبان  جلل  محمد  الصياد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10667   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2018 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2018  بــ :  
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246 - هانى  جلل  محمد  الصياد  رفاعى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10667   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-2018 برقم ايداع   663 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2018  بــ :  

247 - راجى محمد صبحى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2779   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   396 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2018  بــ :  تجديد مدة مجلس الدارة   ) 

جميع اعمال الداره و تمثيل الشركه امام جميع  تشكيل مجلس الدارة (   ) صلحيات مجلس الدارة (    1-

الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و شركات القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص و الوزارات و الهيئات 

المختلفه و الجمارك و غيرها من المصالح الحكوميه تكون لي عضو من أعضاء المجلس منفردا و له حق توكيل 

جميع أعمال البنوك و المصارف و الهيئات الماليه كالسحب و فتح و غلق  الغير في بعض او كل ماذكر .   2-

الحسابات و التوقيع على الشيكات                       و حق التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانيه من البنوك و 

راجى  o  : غيرها تكون من صلحيه اي عضوين مجتمعين فقط                          من التى اسماؤهم

ايهاب محمد الخضرى ابو العل.   3- أما حق التنازل  o  محمد على محمد ابراهيم o   محمد صبحى ابراهيم

عن اخطارات تسجيل المنتجات بهيئه الدواء المصريه و حق بيع ايه اصل من اصول الشركه تكون لرئيس مجلس 

الداره ) راجى محمد صبحى ابراهيم ( مجتمعا مع ايهاب محمد الخضرى ابو العل فقط .

248 - محمد على محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2779   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   396 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2018  بــ :  

249 - ايهاب محمد الخضرى ابوالعل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2779   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   396 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2018  بــ :  

250 - محمد بن  سالم  بن على   القرينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2779   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   396 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2018  بــ :  

251 - راجى محمد صبحى ابراهيم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2779   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   396 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2018  بــ :  جميع اعمال الداره و تمثيل 

الشركه امام جميع الجهات الحكوميه و الغير حكوميه و شركات القطاع العام و قطاع العمال العام و الخاص و 

الوزارات و الهيئات المختلفه و الجمارك و غيرها من المصالح الحكوميه تكون لي عضو من أعضاء المجلس 

جميع أعمال البنوك و المصارف و الهيئات الماليه  منفردا و له حق توكيل الغير في بعض او كل ماذكر .  2-

كالسحب و فتح و غلق الحسابات و التوقيع على الشيكات  و حق التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانيه من 

راجى محمد صبحى  o  : البنوك و غيرها تكون من صلحيه اي عضوين مجتمعين فقط  من التى اسماؤهم

ايهاب محمد الخضرى ابو العل.  3- أما حق التنازل عن اخطارات  o  محمد على محمد ابراهيم o   ابراهيم

تسجيل المنتجات بهيئه الدواء المصريه و حق بيع ايه اصل من اصول الشركه تكون لرئيس مجلس الداره ) 

راجى محمد صبحى ابراهيم ( مجتمعا مع ايهاب محمد الخضرى ابو العل فقط .

252 - محمد على محمد ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2779   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   396 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2018  بــ :  

253 - ايهاب محمد الخضرى ابوالعل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2779   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   396 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2018  بــ :  

254 - محمد بن  سالم  بن على   القرينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2779   وتم ايداعه بتاريخ    

25-02-2009 برقم ايداع   396 تم التأشير فى تاريخ 08-02-2018  بــ :  

255 - محمد عبدالعزيز بدوى عبدالرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    10698   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2018 برقم ايداع   810 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2018  بــ :  

256 - ابراهيم  عبد العزيز  بدوى  عبد الرحمن  مدير   المقيد برقم قيد    10698   وتم ايداعه بتاريخ    

13-02-2018 برقم ايداع   810 تم التأشير فى تاريخ 13-02-2018  بــ :  
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257 - محمد ابراهيم ابراهيم مسعود ابوقوطه  مدير   المقيد برقم قيد    10714   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2018  بــ :  يمثل المديران الول / أحمد محمد 

مجدى مصطفى محمد مكاوى  و الثانى / منال محمود حسن السيد الشركة فى علقتها مع الغير   ولهما منفردين 

أو مجتمعين فى هذا الصدد أو سع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  وولمديران منفردين أو مجتمعين منفردين أو مجتمعين حق 

التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات و شهادات الضمان و حق الفراج عن رأس المال وكافة صور 

التعامل مع البنك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود 

الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى والسيارات والمنقولت بإسم 

الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق 

قبض ودفع المبالغ 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.   يمثل المدير الثالث / محمد ابراهيم ابراهيم مسعود ابو قوطه الشركة فى علقتها مع الغير , مع إقتصار 

وتحديد صلحياته وما يتبعها من مسؤولية قانونية عن الشركة وجميع فروعها ومقراتها الدارية والصناعية كما 

يتضمن تمثيل الشركة قانونا وحق التوقيع منفردا أو مجتمعا مع باقى المديرين أمام الجهات والهيئات التية فقط )

مصلحة الضرائب المصرية بجميع مأمورياتها- جهاز حماية المستهلك - شركة الكهرباء - شركة المياه والصرف 

الصحى - شركات الغاز الطبيعى - جهاز مدينة برج العرب - التأمينات الجتماعية - مكتب العمل - السلمة 

والصحة المهنية- السجل المدنى - المطافى والحريق - الدفاع المدنى - وزارة السكان والمرافق والمجتمعات 

العمرانية- وزارة التجارة والصناعة - وزارة البيئة (

258 - احمد محمد مجدى مصطفى محمد مكاوى  مدير   المقيد برقم قيد    10714   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2018 برقم ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2018  بــ :  

259 - منال محمود حسن السيد  مدير   المقيد برقم قيد    10714   وتم ايداعه بتاريخ    14-02-2018 برقم 

ايداع   853 تم التأشير فى تاريخ 14-02-2018  بــ :  

260 - محمود أحمد محمود محمد مشالى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

261 - خالد محمد محمد دياب  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

262 - أحمد محمد محمد دياب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

263 - حسن محمد عبدالرحمن طعيمه  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

264 - محمد السيد المرسى ابراهيم بـــــر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

265 - سامح ابراهيم محمد دياب  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

266 - وائل عبدالحميد محمد عبدالحميد الفحام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

267 - اسلم  المرسى  عبد المجيد  النجار  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

268 - اسامة غريب موسى ابراهيم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

269 - عبد ا  عبد الحى  عبد ا  الصعيدى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  
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270 - سحر  انور  محمود  يونس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

271 - اماره  حسن  فتح ا  حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكه المتضامنه/ اماره حسن فتح ا حسن منفردا  ولها كافة السلطات 

والصلحيات فى إدارة الشركة لتحقيق غرض الشركة ولها حق التعامل بأسم الشركة أمام كافة الجهات والهيئات 

والمصالح الحكومية وغير الحكومية وقطاع العمال العام ولها حق إبرام كافة العقود والمشارطات بأسم الشركة 

ولصالح الشركة ولها حق التعامل أمام كافة أنواع البنوك والمؤسسات المالية ولها حق فتح وغلق الحسابات فى 

البنوك بأسم الشركة والسحب واليداع والتوقيع على الشيكات الصادره عن الشركة ولصالح الشركة ولها حق 

القتراض من البنوك ووفتح العتمادات المستندية وتخويلها حق الرهن التجارى والمعنوى المترتب على عقد 

القروض مع البنوك ولها حق شراء كافة الصول والمعدات و السيارات بأسم الشركة ولها حق بيع الصول 

والسيارات المملوكة للشركة والتعامل مع إدارات المرور المختلفة بأسم الشركة ولها حق التعامل بأسم الشركة  

والتوقيع نيابه عنها  أمام شركة تنمية الريف المصرى الجديد والتعامل بأسم الشركة أمام الشهر العقارى والسجل 

التجارى والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة, ولها الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ماسبق 0

272 - صابر حسن فتح ا حسن عباس  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

273 - سمر  عطيه  السعيد  على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

274 - هبه  صبحى  زكريا  ابراهيم  الشرقاوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

275 - الء  على  عباس  عبد الحميد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

276 - ياسمين  صبحى  زكريا  ابراهيم  الشرقاوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه 

بتاريخ    07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

277 - شاديه  احمد  محمد  الغرباوى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

278 - اشرف  قبارى احمد  على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

279 - مؤمن  محمد  محمد  عبد ا  حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

280 - مصطفى  محمد  محمد عبد ا  حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    10820   وتم ايداعه بتاريخ    

07-03-2018 برقم ايداع   1270 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2018  بــ :  

281 - رافيندران جوبول  رافيندران جوبول  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4269   وتم ايداعه بتاريخ    

14-04-2011 برقم ايداع   675 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  

282 - ماركو اورسينى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4269   وتم ايداعه بتاريخ    2011-04-14 

برقم ايداع   675 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2018  بــ :  استقاله

283 - محمود اسامه احمد عبد الغنى شومان  مدير   المقيد برقم قيد    11019   وتم ايداعه بتاريخ    

15-04-2018 برقم ايداع   1971 تم التأشير فى تاريخ 15-04-2018  بــ :  مدير التعاقدات

284 - حسين  محمد  على  الدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3914   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2010 برقم ايداع   2510 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2018  بــ :  

285 - مصطفى عبدالمنعم مصطفى البدرى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3914   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2010 برقم ايداع   2510 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2018  بــ :  
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حمدي محمد محمد علي الدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    3914   وتم ايداعه بتاريخ    2010-09-22 

برقم ايداع   2510 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع والمسئولية امام 

الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين السيد/حمدى محمد محمد على الدين والسيد/حسين محمد محمد على الدين 

مجتمعين أو منفردين ولهم الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والتأمينات الجتماعية ولهم الحق فى التعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم والتوقيع على عقود الوكالة وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و التوقيع على الشيكات 

وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان والرهن والقتراض وبيع الصول الثابتة والمنقولة والتوقيع 

على عقود بيع السيارات المملوكة للشركة بكافة انواعها أمام الشهر العقاري للنفس اوللغير مجتمعين منفردين ولهم 

حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر.  مع بقاء السيد/ عبد الباسط عباس جبريل المدير المسئول 

من الناحيه الفنية والسياحية .

287 - جمال عباس محمد جمال الدين محمود  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    3914   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2010 برقم ايداع   2510 تم التأشير فى تاريخ 16-05-2018  بــ :  

399 - عامر سعيد عبدالمجيد ابوالخير  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    17021   وتم ايداعه بتاريخ    

12-04-2021 برقم ايداع   2313 تم التأشير فى تاريخ 12-04-2021  بــ :  الموافقه بالجماع على اعطاء 

الصلحيات التية   -اعطاء اوسع الصلحيات  لرئيس مجلس الدارة السيد / عامر سعيد عبدالمجيد ابوالخير  لدى 

القضاء ولدى الغير  بالتوقيع نيابة عن الشركة ولة حق تمثيل الشركة امام جميع الشركات وجميع الجهات 

والهياءات الرسمية والغير رسمية والهيئات والمصالح الحكومية والتعامل مع البنوك وفتح الحسابات واليداع 

والصرف والقتراض والرهن  وعمل اعتماد خطابات الضمان وابرام كافة العقود الداخله فى غرض الشركة 

لتحقيق اغراض الشركة والبورصة المصرية ومصر المقاصة والشهر العقارى و اعطائة كافة الصلحيات  

وتوكيل الغير من المحامين والمحاسبين ولغراض الشركة

400 - خالد محمد سعيد محمد امان  مدير   المقيد برقم قيد    17103   وتم ايداعه بتاريخ    2021-04-26 

برقم ايداع   2591 تم التأشير فى تاريخ 26-04-2021  بــ :  

401 - جنيد بن امحمد بن ناصر عكيرى  مدير   المقيد برقم قيد    17292   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2021 برقم ايداع   3241 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2021  بــ :  

288 - محمود شوقى الجهلن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11292   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-12 

برقم ايداع   3010 تم التأشير فى تاريخ 12-06-2018  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  السيد \  محمود شوقي الجهلن محمد )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 و كافة 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 الشركة و لصالحها  وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء و البيع و الرهن لصول 

الشركة و ممتلكاتها العقارية و له الحق في تعيين و عزل مستخدمي 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 كافه السندات 

الذينة و التجارية و ابرام كافه العقود و المشاطارات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و 

لهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

289 - ايهاب رءوف مطر تادرس  مدير   المقيد برقم قيد    11364   وتم ايداعه بتاريخ    2018-07-05 

برقم ايداع   3344 تم التأشير فى تاريخ 05-07-2018  بــ :  حق شركة الشروق جرب لصناعة السمدة 

والكيماويات) ش0ذ. م. م( بكفالة وضمانة منشأة الشروق للسمدة والمبيدات الزراعية والتي تحمل سجل تجاري 

رقم 1454 سجل تجاري غرفة دمنهور وكذا كفالة وضمانة الشركات الشقيقة وكذا كفالة وضمانة الغير

Page 155 of 195 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

290 - عمرو ابراهيم عبد القادر

عمرو  مدير   المقيد برقم قيد    11489   وتم ايداعه بتاريخ    01-08-2018 برقم ايداع   3850 تم التأشير 

فى تاريخ 01-08-2018  بــ :  يمثل المدير السيد / عمرو ابراهيم عبد القادرعمرو الشركة في علقتها مع الغير 

وله في هذا الصدد ) منفردا ( أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة وله   ) منفردا ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال العام والخاص بكافة أشكالهم 

وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع علي على الشيكات والفراج عن رأس المال وحق  القتراض والرهن وكل ذلك بأسم   

الشركة ولصالحها وكذلك لهما حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية 0   

وله ) منفردا ( الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك بأسم الشركة 

ولصالحها   و له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية وإبرام كافة 

العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك الشتراك في المؤسسات 

الخري 0    وله حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر 0

291 - البسيونى البسيونى شرف فوده  مدير   المقيد برقم قيد    11647   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-10 

برقم ايداع   4510 تم التأشير فى تاريخ 10-09-2018  بــ :  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 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 والمصاريف من سحب وايداع وفتح حسابات والفراج عن رأس المال وكافة صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم 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 و التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت 

الشركه بالنقد او بالجل  و له حق التنازل عن رخصه التشغيل الصناعية امام الجهات المختصة   و له حق توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

292 - محمد عبد العال احمد خليفه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11658   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  

293 - محمد سعد عبد الله احمد  شريك موصى   المقيد برقم قيد    11658   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  

294 - مدحت عبد العال احمد خليفه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11658   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  

295 - عبد العال  مدحت  عبد العال  احمد  خليفه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11658   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2018 برقم ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  

296 - عبدا  مدحت  عبد العال  احمد  خليفة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11658   وتم ايداعه بتاريخ    

13-09-2018 برقم ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  بــ :  
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297 - عبد الرحمن  مدحت  عبد العال  احمد  خليفه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    11658   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-09-2018 برقم ايداع   4554 تم التأشير فى تاريخ 13-09-2018  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 والتوقيع على 

الشيكات وفتح حسابات     واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف 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) مجتمعين او منفردين 

(.  - اما حق القتراض والرهن باسم الشركة فيكون للشريكين محمد عبد العال احمد خليفة ومدحت عبد العال 

احمد خليفة  ) مجتمعين فقط (   ولهم حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر. فيما عدا الشركاء الموصين

298 - على سليمان مصطفى سليمان  مدير   المقيد برقم قيد    11723   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-25 

برقم ايداع   4813 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2018  بــ :  

299 - محمد عبدالراضى حسن احمد  مدير   المقيد برقم قيد    11723   وتم ايداعه بتاريخ    2018-09-25 

برقم ايداع   4813 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2018  بــ :  

300 - مصطفى احمد  مصطفى محمود جامع  مدير   المقيد برقم قيد    11723   وتم ايداعه بتاريخ    

25-09-2018 برقم ايداع   4813 تم التأشير فى تاريخ 25-09-2018  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم الحق منفردين او 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 وللمديرون 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 والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك  باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم 

واجورهم ولهم 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 ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى 

كل او بعض ما ذكر .

301 - تامر  احمد اسماعيل  محمد  النجار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11774   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2018 برقم ايداع   4991 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  تشكيل مجلس الدارة وتجديد 

مدته لمدة اخرى

302 - حمادة احمد دياب عبد

 الحليم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11774   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2018 برقم ايداع   

4991 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

303 - راشد محمد رجب راشد

 سويدان  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    11774   وتم ايداعه بتاريخ    04-10-2018 برقم ايداع   

4991 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  

304 - عماد الدين محمد بدوى حسن

 الحلوانى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    11774   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-04 

برقم ايداع   4991 تم التأشير فى تاريخ 04-10-2018  بــ :  استقاله
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305 - يحيى  خالد مسعد الطيبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2047   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2005 برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2018  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع للشريكين 

المتضامنين المهندس / شريف خالد مسعد عبد المعطى الطيبى و المهندس / يحيى خالد مسعد عبد المعطى الطيبى 

مـجـتمـعـيـن او مـنـفرديـن .   ولهما حق الدارة والتوقيع عن الشركة وتمثيلها أمام كافة الجهات الحكومية وغير 

الحكومية والحضور أمام مكاتب الشهر العقارى للتوقيع على عقود الشراء ولهما حق التعامل مع البنوك وفتح 

الحسابات واليداع والسحب والتوقيع على عقود الكفالة  التضامنية للغير فـيما عــدا القـتـراض والـرهن من 

البنوك وبـيع الصول الثابتة والراضى والعقارات مجتمعين فــقـط ولهما الحق فى توكيل أو تفويض الغير فى كل 

أو بعض ما سبق  فيما عدا الشركاء الموصيين .

306 - خالد مسعد عبدالمعطى الطيبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2047   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2005 برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2018  بــ :  

307 - كريم محمد عبد الغنى حسنين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2047   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2005 برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2018  بــ :  

308 - شريف خالد مسعد عبد المعطى الطيبى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    2047   وتم ايداعه بتاريخ    

04-01-2005 برقم ايداع   17 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2018  بــ :  

309 - هسنور امام اوغلو HASNUR IMAMOGLU  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1291   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-11-2006 برقم ايداع   1496 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2018  بــ :  

310 - اينل تشدلنار AYNIL TASDELENLER  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1291   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-11-2006 برقم ايداع   1496 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2018  بــ :  

311 - اورجهان ميمير ERCIHAN MEMIR  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1291   

وتم ايداعه بتاريخ    16-11-2006 برقم ايداع   1496 تم التأشير فى تاريخ 19-11-2018  بــ :  مطلوب 

موقع برجاء الحضور الى مكتب السجل

312 - نهاد توفيق بوهدير  مدير   المقيد برقم قيد    12347   وتم ايداعه بتاريخ    15-01-2019 برقم ايداع   

276 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2019  بــ :  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 

او القانون او لئحته التنفذية للجمعية العامة وللمدرين مجتمعين او منفردين الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم وكذللك 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 لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية 

والسيارات المملوكة للشركة ولهم الحق فى فى تعين 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.

313 - فتحى فتحى محمد مطر  مدير   المقيد برقم قيد    12347   وتم ايداعه بتاريخ    15-01-2019 برقم 

ايداع   276 تم التأشير فى تاريخ 15-01-2019  بــ :  
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314 - حسام محمد الفهمى سليمان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    156484   وتم ايداعه 

بتاريخ    28-02-2001 برقم ايداع   1607 تم التأشير فى تاريخ 27-01-2019  بــ :  تعديل سلطات حق 

التوقيع عن الشـركة على جميع المعاملت الخاصة بأنشطة الشـركة مع البقاء على جميع صلحيات التوقيع 

الواردة بالسجل التجاري كما هي وذلك على النحو التالي: -  تعديل سلطات حق التوقيع مع البقاء على جميع 

إلغاء توقيع السيد المحاسب / محمد  صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري كما هي على النحو التالي: -  1.

شكري فؤاد , والسيد المحاسب / عصام مصطفى جبر , وذلك في جميع المعاملت والمراسلت المتعلقة بنشاط 

حق التوقيع المنفرد عن الشـركة  الشـركة لدي البنوك والمؤسسات المصـرفية والقيد في السجل التجاري.  2.

على انفراد الى السيد الكيميائي / حسام محمد الفهمي سليمان حسن بصفته رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب 

وذلك لجميع صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري وله حق التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بنشاط 

حق التوقيع مجتمعين لي من المجموعة "أ" أو لي فرد من المجموعة "أ"  الشركة وحق القرض والرهن.  3.

مع أي فرد من المجموعة "ب" مع البقاء على جميع صلحيات التوقيع الواردة بالسجل التجاري كما هي دون 

السيد الكيميائي / حسام محمد الفهمي سليمان حسن - رئيس مجلس الدارة  مجموعة "أ": -  1. o   .تعديل

مجموعة "ب "توقيع ثان: -  1. o  .السيد المحاسب / محمد محمد فوزي علي أبو الوفا والعضو المنتدب   2.

السيد المهندس / مسعد شبل عبد الفتاح. السيد المحاسب / مصطفى زيدان حسنين.  2.

315 - ياسمين محمد صبرى محمد بسيونى حرفوش  مدير   المقيد برقم قيد    12531   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2019 برقم ايداع   859 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  

316 - هشام محمد صبرى محمد بسيونى

حرفوش  مدير عام   المقيد برقم قيد    12531   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2019 برقم ايداع   859 تم 

التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  

317 - هبه ايهاب عامر حسن  مدير   المقيد برقم قيد    12531   وتم ايداعه بتاريخ    12-02-2019 برقم 

ايداع   859 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  

318 - ميران محمد صبرى محمد بسيونى  مدير   المقيد برقم قيد    12531   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2019 برقم ايداع   859 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها 

مع الغير ولـهم 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 للمديرون )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 و كافه صور 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال و حق القتراض والبيع 

والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود 

الشراء ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 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 التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض  الغير 

فى كل او بعض ما ذكر.

319 - انجى ابراهيم محمود سيد احمد نجم  مدير   المقيد برقم قيد    12531   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2019 برقم ايداع   859 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  

320 - اسامه مجدى عبد الفتاح زيان  مدير عام   المقيد برقم قيد    12531   وتم ايداعه بتاريخ    

12-02-2019 برقم ايداع   859 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2019  بــ :  

321 - عبد الحكيم عبد الرحمن احمد محمد حسن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    10741   وتم ايداعه بتاريخ    

20-02-2018 برقم ايداع   949 تم التأشير فى تاريخ 07-03-2019  بــ :  خروج شريك موصى
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322 - نور الدين محمود سليمان موسى  مدير   المقيد برقم قيد    12758   وتم ايداعه بتاريخ    

25-03-2019 برقم ايداع   1795 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2019  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   وللمديران ) 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 والفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات  

والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي 

عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركه 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 الجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر

323 - محمود سليمان موسى اسماعيل  مدير   المقيد برقم قيد    12758   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-25 

برقم ايداع   1795 تم التأشير فى تاريخ 25-03-2019  بــ :  

324 - احمد نمير أحمد عبد القادر  مدير   المقيد برقم قيد    12779   وتم ايداعه بتاريخ    2019-03-31 

برقم ايداع   1900 تم التأشير فى تاريخ 31-03-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير ولـه 

منفردا  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 نمير احمد عبد القادر منفردا  حق التعامل بإسم الشركة 

وضمن أغراضها أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم والتعامل مع وزارة القوى والعاملة والهجرة وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من 

سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور 

التعامل مع البنوك والمصارف وحق الفراج عن رأس المال وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له 

الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي 

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 التوقيع علي عقود 

تاسيس الشركات وله حق  توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

325 - امين محمد عز الدين  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    13183   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2019 برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  

326 - محمد فرغلى محمد احمد الدغار  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    13183   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-2019 برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  

327 - السيد محمد حسن عزام  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13183   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2019 برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  ممثل عن شركة ابو دنقل 

للسمدة والحبوب  والعضو المنتدب للشئون الفنيه

328 - محمد حسن حنفية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13183   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2019 برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  ممثل عن البنك السلمي 

العربي

329 - محمد سمير عبدربه محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13183   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2019 برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  ممثل عن شركة التحاد للتجارة

330 - جمال الدين عبد العزيز محمد الجوهرى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13183   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-2019 برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  ممثل  عن شركة أبو 

دنقل للسمده والحبوب

331 - كريم صالح حسن احمد فضل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13183   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2019 برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  ممثل  عن شركة مصر للتأمين
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332 - احمد صلح احمد محمود ابودنقل  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13183   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-2019 برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  وعضو مجلس ادارة -

ممثل عن شركة التحاد للتجارة

333 - محمد صلح احمد محمود ابو دنقل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13183   وتم ايداعه بتاريخ    

26-06-2019 برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  ممثل عن شركة التحاد للتجارة

334 - وليد احمد صلح احمد محمود ابو دنقل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13183   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-06-2019 برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  ممثل شركة أبو دنقل 

للسمده والحبوب عضوا  منتدبا  للشئون الماليه والتجاريه

335 - صابر صلح احمد محمود ابودنقل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    13183   وتم 

ايداعه بتاريخ    26-06-2019 برقم ايداع   3428 تم التأشير فى تاريخ 26-06-2019  بــ :  ممثل عن 

صابر صلح  شركة التحاد للتجارة - تجديد مدة مجلس الدارة لثلث سنوات   -  تفويض كل  من الساده :  -

أحمد صلح أحمد محمود أبودنقل نائب رئيس  أحمد محمود أبودنقل رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب  -

وليد أحمد صلح أحمد محمود  محمد صلح أحمد محمود أبودنقل عضو مجلس الدارة  - مجلس الدارة   -

أبودنقل العضو المنتدب للشئون الماليه والتجاريه    فى التوقيع العام عن الشركة والصرف والقتراض من البنوك 

وفى بيع السيارات والصول المستهلكه أو المخردة وفى التوقيع على عقود الشراء للثابت والمنقول وفى حق 

التوقيع نيابة عن الشركة على عقود القتراض والرهن لصالح البنوك وتوكيل الغير فى ذلك مجتمعين أو منفردين .

336 - مرعى ابراهيم فرج خالد  مدير   المقيد برقم قيد    13350   وتم ايداعه بتاريخ    25-07-2019 برقم 

ايداع   4040 تم التأشير فى تاريخ 25-07-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقاتها مع الغيروله فى هذا 

الصدد اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل  باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او 

لئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير     مرعى فرج ابراهيم خالد منفردا الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالهم فيماعداالجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالستيرادفقط )الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات ومصلحة الجمارك المصرية فيما يخص الستيراد فقط ( وكذلك حق 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 وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك حق التوقيع 

على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم و حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و حق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر  . وللمدير وليدعلءالدين عبد السلم صالح السنهورى حق تمثيل الشركة 

فى كافة معاملتها الخاصة بالستيراد والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة 

الجمارك والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالستيراد فقط وله حق التوقيع منفردا بذلك.  وله حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض صلحياته

337 - صدقى سالم على اللقانى  مدير   المقيد برقم قيد    13474   وتم ايداعه بتاريخ    20-08-2019 برقم 

ايداع   4383 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2019  بــ :  
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338 - محمد عبد الحميد  ابراهيم محمد  مدير   المقيد برقم قيد    13474   وتم ايداعه بتاريخ    

20-08-2019 برقم ايداع   4383 تم التأشير فى تاريخ 20-08-2019  بــ :  يمثل المديرون الشركة في 

علقتها مع الغير ولهم الحق )مجتمعين أو منفردين( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها 

فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  ولهما) مجتمعين او منفردين (الحق 

فى التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم   وكذلك لهما الحق )مجتمعين او منفردين(التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف والتوقيع على الشيكات والفراج عن راس المال وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركه 

ولصالحها وكذلك لهما الحق )مجتمعين(فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركه وممتلكاتها 

العقاريه   المديرالول/محمد عبد الحميد ابراهيم محمد مدير مسؤل عن نشاط الشركة فيما يخص المطاعم 

والكافتيريات وصالت الفراح والملهي المائية واستخراج كافة التراخيص اللزمة   ولهما الحق )مجتمعين او 

منفردين(فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركه ولصالحها 

ولهما حق فض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصيغات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

او بعض ما ذكر مجتمعين اومنفردين

339 - عبدالعزيز احمد عاطف عبدالعزيز

غيث  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    13604   وتم ايداعه بتاريخ    12-09-2019 برقم 

ايداع   4857 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2019  بــ :  

340 - ماجدة مصباح ابوالعنين قطب

 جميعى  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13604   وتم ايداعه بتاريخ    12-09-2019 برقم ايداع   

4857 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2019  بــ :  

341 - ريهام احمد عاطف عبد العزيز غيث  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    13604   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2019 برقم ايداع   4857 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2019  بــ :  

342 - على احمد على عقيل  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    13604   وتم ايداعه بتاريخ    

12-09-2019 برقم ايداع   4857 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2019  بــ :  

343 - ايمن محمد عبدالعزيز ابوبكر  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13945   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2019 برقم ايداع   5981 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2019  بــ :  

344 - حماده العدلى شفيق النجار  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13945   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2019 برقم ايداع   5981 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2019  بــ :  

345 - عبد القوى  حسن فهمى  حسن  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    13945   وتم ايداعه بتاريخ    

04-11-2019 برقم ايداع   5981 تم التأشير فى تاريخ 04-11-2019  بــ :  

346 - حنان محروس السيد  حسن  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14019   وتم ايداعه بتاريخ    

18-11-2019 برقم ايداع   6281 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2019  بــ :  

347 - احمد جمعه محمد محمد

 مغازى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14019   وتم ايداعه بتاريخ    18-11-2019 برقم ايداع   

6281 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2019  بــ :  

348 - محمد جلل اسماعيل

 رسلن  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14019   وتم ايداعه بتاريخ    18-11-2019 برقم ايداع   

6281 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2019  بــ :  تجديد عضويتة مجلس الدارة و اعادة تشكيله   بنفس 

الصلحيات و علي ان يكون رئيس مجلس الدارة منفردا له جميع الصلحيات السابقة بالسجل التجاري

349 - احمد محمد احمد جابر

 عصفور  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    14019   وتم ايداعه بتاريخ    18-11-2019 برقم 

ايداع   6281 تم التأشير فى تاريخ 18-11-2019  بــ :  استقاله

350 - اشرف محمد احمد رزق  مدير   المقيد برقم قيد    14240   وتم ايداعه بتاريخ    18-12-2019 برقم 

ايداع   6985 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2019  بــ :  
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351 - مؤمن  عبد الصمد  عبد الخالق عبد الصمد  عمر  مدير   المقيد برقم قيد    14240   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2019 برقم ايداع   6985 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2019  بــ :  

352 - احمد عمر درويش طه محمود  مدير   المقيد برقم قيد    14240   وتم ايداعه بتاريخ    2019-12-18 

برقم ايداع   6985 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2019  بــ :  

353 - حسن جمال حسن محمد الفخرانى  مدير   المقيد برقم قيد    14240   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2019 برقم ايداع   6985 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2019  بــ :  

354 - هشام مجدى اسماعيل على

 جمعه  مدير   المقيد برقم قيد    14240   وتم ايداعه بتاريخ    18-12-2019 برقم ايداع   6985 تم التأشير 

فى تاريخ 18-12-2019  بــ :  

355 - نغم محمد احمد عبدا حسين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    14646   وتم ايداعه بتاريخ    

19-02-2020 برقم ايداع   1014 تم التأشير فى تاريخ 19-02-2020  بــ :  

364 - محمود جمال عبدالناصر محمد حسين سعد  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    15187   وتم 

ايداعه بتاريخ    20-07-2020 برقم ايداع   2984 تم التأشير فى تاريخ 20-07-2020  بــ :  يكون حق 

الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن   احمد شعبان عرابي حسن حسين  محمد 

شعبان عرابي حسن حسين  محمود جمال عبدالناصر محمد حسين سعد  ولي اثنين من المديرين )مجتمعان فقط( 

, 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 والمصارف من سحب وإيداع 

والرهن والقراض والتوقيع علي الشيكات وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها , ولهما الحق في بيع الصول للشركة من 

سيارات أو أي ممتكات أو أصول للشركة , ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد 

مرتباتهم وأجورهم ولهما الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالبجل , ولهما الحق في توكيل 

الغير في كل أو بعض ما ذجكر .

365 - اسراء خليد محمد خالد عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15394   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   3665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

366 - موسى سعيد موسى السودانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15394   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   3665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

367 - داليا  على السيد محمود ابراهيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15394   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   3665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

368 - داليا  على السيد محمود ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    15394   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-08-2020 برقم ايداع   3665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  تشكيل مجلس 

أدارة  منح السيده / داليا علي السيد محمود ابراهيم رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب الصلحيات التاليه :  

منح رئيس مجلس الدارة والعضوالمنتدب ان لها كافة السلطات والصلحيات لدارة الشركة والتوقيع نيابة عنها 

أمام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية والمصالح المختلفة وشراء وبيع كافة المواد والمهمات والبضائع 

والمنقولت والسيارات والعقارات والتوقيع أمام البنوك بكافة معاملتها من قرض ورهن وسحب   وأيداع وفتح 

الحسابات والتوقيع علي الشيكات وطلب التسهيلت الئتمانية والعمال المصرفية لدى جميع البنوك والفراج                         

عن رأس المال المودع لديها بأسم الشركة والتوقيع علي كافة العقود والمستندات أمام جميع الجهات الحكومية 

وغيرالحكومية والجهات الدارية والشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الضرائب وله حق توكيل الغير في 

كل أو بعض ما ذكر .

369 - موسى سعيد موسى السودانى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15394   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   3665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

370 - اسراء خليد محمد خالد عبد الرحمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15394   وتم ايداعه بتاريخ    

25-08-2020 برقم ايداع   3665 تم التأشير فى تاريخ 25-08-2020  بــ :  

371 - اميره محمد شبل السيد ابراهيم  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15584   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2020 برقم ايداع   4290 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2020  بــ :  
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372 - صالح  بن عبد المحس بن احمد  التركى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15584   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2020 برقم ايداع   4290 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2020  بــ :  

373 - محمد فكرى فؤاد حسنين الصعيدى  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15584   وتم ايداعه بتاريخ    

21-09-2020 برقم ايداع   4290 تم التأشير فى تاريخ 21-09-2020  بــ :  

374 - محمد عباس حسن ابراهيم نصار  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15590   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2020 برقم ايداع   4315 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  اعادة تشكيل مجلس الدارة و 

تحديد اختصاصاته   محمد عباس حسن ابراهيم نصار رئيس مجلس الدارة  , لرئيس مجلس الدارة و نائب 

رئيس مجلس الدارة )هشام حسن عباس حسن نصار ( تمثيل الشركة امام البنوك و السحب و اليداع و فتح 

العتمادات و القتراض و الرهن و التوقيع على كافة المستندات البنكية اللزمة لذلك  منفردان , و لرئيس مجلس 

الدارة و للعضو المنتدب ) فارس حسن عباس حسن ابراهيم نصار ( تمثيل الشركة امام  الغير منفردان و لهم فى 

ذلك اوسع السلطات لدارة الشركة و التعامل باسمها و لهم الحق فى ابرام كافة العقود و المعاملت الداخلة ضمن 

غرض الشركة و ابرام جميع العقود و المشاركات و الصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و 

التوقيع امام الشهر العقارى على كافة العقود و كافة التصرفات  و شراء و بيع جميع المواد و المهمات و البضائع 

و المنقولت و السيارات و كذلك بالبيع و الشراء و التنازل عن اى اصل من اصول الشركة ) منفردان ( و كل 

الجراءات التى تتعلق بنشاط الشركة و تعيين و عزل الموظفين و تحديد رواتبهم و لهم و تمثيل الشركة امام الهيئة 

العامة للتامينات الجماعية و الهيئة العامة للتنمية الصناعية و الدارة العامة للمرور منفردان  , و , و لهم توكيل 

الغير فى كل او بعض ما سبق

375 - هشام حسن عباس حسن نصار  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15590   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2020 برقم ايداع   4315 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  

376 - فارس محمد عباس حسن نصار  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15590   وتم ايداعه بتاريخ    

22-09-2020 برقم ايداع   4315 تم التأشير فى تاريخ 22-09-2020  بــ :  المنتدب

377 - عزت محمد زكى على  اسماعيل السيد  مدير   المقيد برقم قيد    15613   وتم ايداعه بتاريخ    

27-09-2020 برقم ايداع   4407 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2020  بــ :  

465 - خالد أبو العزم ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21554   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-15 

برقم ايداع   11571 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

466 - روبرت لويس عزيز صليب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21683   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2022 برقم ايداع   11530 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

467 - محمود محمد سعد عبدالمقصود  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21688   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2022 برقم ايداع   11552 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

468 - سركان أجار SERKAN ACAR  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21696   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-2022 برقم ايداع   11572 تم التأشير فى تاريخ 15-12-2022  بــ :  

378 - محمد محمد امام ابو حمر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    15714   وتم ايداعه 

بتاريخ    11-10-2020 برقم ايداع   4740 تم التأشير فى تاريخ 11-10-2020  بــ :  اعطاء صلحيات 

للسادة مجلس الدارة ليكون لكل من السيد/محمد محمد إمام ابو حمراو                                   السيد/ احمد 

نادر عبد المنعم محمود فصيح أو السيد/ محمود محمد صلح محمود ابو حمر )منفردين أو مجتمعين ( الحق فى 

تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والرسمية منها السجل التجارى 

والشهر العقاري والهيئة العامة للستثمار وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات, وكذلك الهيئات والوزارات 

والجهزة التنفيذية التابعة للدولة وكافة الجهزة التابعة للحياء بكافة محافظات الجمهورية , والبنوك بكافة 

معاملتها من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات واجراء التعاقدات وفتح العتمادات 

واجراء التسهيلت البنكية والسحب بضمان البضائع من البنوك , وشراء وبيع الصول المنقولة بكافة انواعها 

والسيارات والتصرف في الصول الثابتة وكافة الصول المعنوية بجميع انواع التصرف سواء بالبيع او الرهن 

والتوقيع على عقود الشراء والبيع البتدائية منها أوالنهائية امام الشهر العقارى وكفالة الغير وكافة المعاملت 

اللزمة لتحقيق غرض الشركة بشرط أن تصدر باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها , ولهم الحق في توكيل 

او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر .

Page 164 of 195 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

379 - على مساعد على  زريبة  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15825   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2020 برقم ايداع   5006 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2020  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسؤولية أمام الجهات الحكومية الرسمية للشريكين الول والثانى المتضامنين مجتمعين أو منفردين ولهم فى هذا 

الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها مع جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام 

وقطاع العمال العام والخاص ولهم حق التوقيع علي عقود البيع والشراء والرهن العقارات والمنقولت وغيرها 

باسم الشركة ولغراض الشركة أمام الشهر العقاري والتوقيع علي عقود التسهيلت الئتماني والقرض واي نوع 

من المعاملت الماليه مع البنوك والمصارف والهيئات الماليه كالسحب واليداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصي

380 - زياد على  مساعد على  زريبة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15825   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2020 برقم ايداع   5006 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2020  بــ :  

381 - اسراء حسن مساعد على زريبة  شريك موصى   المقيد برقم قيد    15825   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2020 برقم ايداع   5006 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2020  بــ :  

382 - حسن مساعد على زريبه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    15825   وتم ايداعه بتاريخ    

19-10-2020 برقم ايداع   5006 تم التأشير فى تاريخ 19-10-2020  بــ :  

383 - انجلو كاشيا Angelo Cachia  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    16251   وتم ايداعه بتاريخ    

28-12-2020 برقم ايداع   6548 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2020  بــ :  تحديد اختصاصات السيد /المدير 

العام  كلتي:  يمثل السيد /المدير العام محمد سعيد عبد العزيز بسيوني الشركة في علقتها مع الغير وله في هذا 

الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء وإبرام كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة, في 

التعامل مع الهيئة العامة للستثمار والسجل التجاري والتمثيل أمام الهيئة العامة لسوق المال والغرف التجارية 

والسجل التجاري , وفي التعامل مع جميع مكاتب العمل داخل الجمهورية وتقديم الطلبات والرد عليها وعلي 

الشكاوي المقدمة من أو ضد الشركة , وكذلك في التعامل مع مكاتب التأمينات الجتماعية وتقديم الطلبات لها ودفع 

الشتراكات واستخراج كافة الستمارات والنماذج منها وتسليمها, وتمثيل الشركة امام إدارة الجوازات والهجرة 

والجنسية وطلب التأشيرات للسفر أو المغادرة أو القامة لمديرين الشركة والعاملين بها واطقم السفن التي تقوم 

الشركة بأعمال الوكالة الملحية عنها ,والتوقيع علي الوراق اللزمة لذلك وفي طلب استخراج الجوازات 

والقامات واستلمها, وفي الحضور امام جميع مراكز وأقسام الشرطة في البلغات والمحاضر التي تقدم من او 

ضد الشركة, وتمثيل الشركة أمام الجهات الدارية والمصالح الحكومية وفي الحضور أمام مصلحه الضرائب 

ومأمورياتها وضرائب القيمة المضافة ولجان الطعن والتصالح وتقديم المذكرات وتسلم صور التقارير والمناقشة 

فيها وقبول ما يري قبوله ورفض ما يري رفضه, وتمثيل الشركة أمام جميع شركات المحمول والشركة المصرية 

للتصالت, وتقديم طلبات شراء خطوط او التنازل عنها ودفع الشتراكات والفواتير الخاصة بالشركة او العاملين 

بها, و في شراء وبيع المركبات والسيارات أيا كان نوعها واستخراج رخصها وتجديدها سنويا  ودفع الرسوم 

والتأمينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وكافة إجراءات المرور واستلم وتسليم اللوحات المعدنية واستخراج 

شهادات البيانات والتوقيع علي العقود والوراق الخاصة بذلك أمام مأموريات الشهر العقاري, وكلك في التعامل 

مع ادارة التصاريح بميناء السكندرية وقسم وشرطة الميناء, وتقديم طلبات الحصول على تصاريح الدخول 

والصعود للبواخر واستلم التصاريح,
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384 - عبد المحسن محمد بهي الدين  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19652   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3538 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع 

والمسئوليه امام الجهات الرسمية للشركاء المتضامنين : السيد/ محمد سمير محمد البصال   والسيد/ عبد المحسن 

محمد بهى الدين )مجتمعين او منفردين (ولهما الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكوميه والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض 

والرهن وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما حق 

التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات وكل ذلك باسم 

الشركة ولصالحها ولهم حق تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وابرام كافة 

التعاقدات والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير 

فى كل او بعض ماذكر فيما عدا الشركاء الموصيين بالشركة مع بقاء  السيد /  محمد محمود محمد يونس  مديرا 

مسئول من الناحية الفنية والسياحية.

385 - طة عبد الرحمن طة محمود عسيلى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19652   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3538 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

386 - محمد سمير محمد البصال  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    19652   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3538 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

387 - محمد حسن بهي الدين محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19652   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3538 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

388 - شادية عنتر حسن محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    19652   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3538 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

389 - خالد  على  محمد  تاج  الدين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19652   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3538 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

390 - طارق  خيرى عبد الرؤف  بلل  شريك موصى   المقيد برقم قيد    19652   وتم ايداعه بتاريخ    

24-01-2021 برقم ايداع   3538 تم التأشير فى تاريخ 24-01-2021  بــ :  

391 - محمد عبدالعال محمود عبدالعال  مدير   المقيد برقم قيد    11456   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   3707 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  

392 - محمد عبدالحفيظ عبدالوهاب محمد  مدير   المقيد برقم قيد    11456   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   3707 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  

393 - شريف عبدالحميد ابراهيم غريب  مدير   المقيد برقم قيد    11456   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   3707 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  

394 - احمد  محمد  ابو العز محمود  غازى  مدير   المقيد برقم قيد    11456   وتم ايداعه بتاريخ    

25-07-2018 برقم ايداع   3707 تم التأشير فى تاريخ 22-02-2021  بــ :  

395 - مؤمن عادل رمضان محمد عمار  مدير   المقيد برقم قيد    16678   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2021 برقم ايداع   1275 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  

396 - محمد حسن محمد حسن على  مدير   المقيد برقم قيد    16678   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-28 

برقم ايداع   1275 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  
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397 - كريم عادل رمضان محمد عمار  مدير   المقيد برقم قيد    16678   وتم ايداعه بتاريخ    

28-02-2021 برقم ايداع   1275 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركة في 

علقتها مع الغير ولـهما )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.   ويمثل المديرالسيد /حمدي 

خلف ا عبد العال محمد , الشركة أمام القضاء والغير ويكون المدير مسئول عن إدارتها أمام مؤسسها . وللمدير 

السيد / مؤمن عادل رمضان محمد عمارالحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم  و للسيد / مؤمن عادل 

رمضان محمد عمار والسيد المدير / كريم عادل رمضان محمد عمار )مجتمعين او منفردين( الحق فى التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات و الفراج عن راس المال  وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشـيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك 

له حق التوقيع على عقود الشـراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطـات والصفـقات التى 

تتـعلق بمعـاملت الشـركه بالنـقـد وللسيد مالك الشركة / مؤمن عادل رمضان محمد عمار )منفردا( الحق فى تعيين 

وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع 

وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطـات والصفـقات التى تتـعلق بمعـاملت 

الشـركه بالنـقـد او بالجل وله حق توكيل او تفويض  الغيـر فى كـل او بعـض ما ذكـر.وللمدير السيد / محمد حسن 

محمد حسن على - مدير العلقات العامة والتعاقدات - حق ادارة العلقات العامة وحق التفويض والحق في توقيع 

عقود اليجار وحق توقيع عقود الدارة وتشغيل محلت الغير بإسم ولحساب الشركة

398 - حمدى خلف ا عبدالعال محمد  مدير   المقيد برقم قيد    16678   وتم ايداعه بتاريخ    2021-02-28 

برقم ايداع   1275 تم التأشير فى تاريخ 28-02-2021  بــ :  

489 - عمرو مسعود عبد العزيز عامر  مدير عام   المقيد برقم قيد    5991   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2013 برقم ايداع   2216 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

402 - شيماء ابراهيم محمد عبده محمد  مدير   المقيد برقم قيد    17292   وتم ايداعه بتاريخ    

03-06-2021 برقم ايداع   3241 تم التأشير فى تاريخ 03-06-2021  بــ :  يمثل المديرين الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهما الحق ) منفردين أو 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 / جنيد 

بن امحمد بن ناصر عكيرى والسيدة / شيماء ابراهيم محمد عبده ) منفردين أو 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 حسابات و الفراج 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 

العقاريه وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات 

التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .
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403 - عبير إسماعيل امين سليمان بركات  مدير   المقيد برقم قيد    17433   وتم ايداعه بتاريخ    

23-06-2021 برقم ايداع   3717 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  تمثل المديرة / عبير إسماعيل 

أمين سليمان بركات الشركة في علقتها مع الغير ولها منفردة في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة 

والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة , ولها 

إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة 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 العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , ولها 

حق شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات 

والقروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك , والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والبنوك 

والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة , وبيع المحلت التجارية والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون 

وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما  للشركة إل إذا وقعته المديرة مشفوعا  بالصفة 

التي تتعامل بها ولها حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

404 - محمد عادل حماده عبد العال  مدير   المقيد برقم قيد    17433   وتم ايداعه بتاريخ    2021-06-23 

برقم ايداع   3717 تم التأشير فى تاريخ 23-06-2021  بــ :  يمثل المدير / محمد عادل حماده عبد العال 

الشركة أمام مصلحة الجمارك المصرية في أعمال التخليص الجمركي , وجميع أعمال التخليص. كما يكون 

مسئول  فنيا  لقسم التخليص الجمركي بالشركة.

405 - عمر السيد شيبه احمد حسن  مدير   المقيد برقم قيد    17489   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-04 

برقم ايداع   3941 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2021  بــ :  

406 - طارق لطفى محمد الهراس  مدير   المقيد برقم قيد    17489   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-04 

برقم ايداع   3941 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2021  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

)منفردون او مجتمعون( 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 السيد / عمر السيد شيبة احمد حسن مجتمعا 

مع السيد / طارق لطفى محمد الهراس  او مجتمعا  مع السيد / منصور سعيد حسن عطا الحق فى التعامل باسم 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة اشكالهم  ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل 

ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 و حق التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال اما حق القتراض والرهن  والتسهيلت فيكونوا مجتمعين فقط  

وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية  و للسيد / عمر السيد شيبة احمد حسن مجتمعا  مع السيد / طارق لطفى محمد الهراس  حق 

التوقيع على التسجيل و التنازل عن الملفات الطبية و غير الطبية و كذلك التراخيص التابعه لها و ذلك امام وزارة 

الصحه و جميع هيئاتها و الجهات التابعه لها و هيئة سلمه الغذاء و هيئة الدواء المصرية و الشهر العقارى ولهم 

حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

407 - منصور سعيد حسن عطا  مدير   المقيد برقم قيد    17489   وتم ايداعه بتاريخ    04-07-2021 برقم 

ايداع   3941 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2021  بــ :  

408 - ولء الدين عبد الرازق محمد ابو الدهب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18117   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2021 برقم ايداع   5984 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2021  بــ :  عقار رقم )56( شارع إسكندرية 

مطروح ـ قسم الدخيلة ـ   بدل من   السيده / اسراء عبدالرازق محمد   بطاقة رقم قومي/ 28711050201367

409 - اسراء  عبد الرازق  محمد  ابو الدهب  مدير فرع   المقيد برقم قيد    18117   وتم ايداعه بتاريخ    

29-09-2021 برقم ايداع   5984 تم التأشير فى تاريخ 29-09-2021  بــ :  

410 - هدير محمد بهجت على منصور  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6319   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2021 برقم ايداع   6720 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  بدل من الستاذه / منال حسين 

محمد حلمى حشاد
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411 - احمد محمود محمد محمود  مدير   المقيد برقم قيد    18332   وتم ايداعه بتاريخ    2021-11-01 

برقم ايداع   6696 تم التأشير فى تاريخ 01-11-2021  بــ :  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 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 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 الحق 

في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه 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 التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما 

ئكر .

412 - بيشوى كمال سامى ميخائيل  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18721   وتم ايداعه بتاريخ    

الموافقة علي تحديد  26-12-2021 برقم ايداع   8124 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2021  بــ :  -

صلحيات واختصاصات اعضاء مجلس الدارة  لتصبح علي النحو التالي :   يكون للسيد/ بيشوى كمال سامى 

ميخائيل جادا رئيس مجلس الدارة )منفردا ( الحق في اجراء كافه العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض 

الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافائتهم 

وقبض ودفع كافه المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية التجارية وإبرام جميع العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق في التوقيع علي عقود التسهيلت 

الئتمانيه بكافه أنواعها وأي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع 

والقتراض والرهن وفتح وغلق الحسابات والتوقيع علي الشيكات والفراج عن رأس مال الشركة والحق في 

التوقيع علي الرهون الرسميه العقاريه امام كافة الجهات والشهر العقاري بجميع معاملته وحق الدارة والتوقيع 

علي العقود والمستخلصات الخاصه بالشركة وتمثيلها امام كافه الجهات الحكومية والغير حكومية وفي ابرام كافه 

العقود والمعاملت  وكفاله الغير والسحب بضمان البضائع وكافة المعاملت اللزمة لتحقيق غرض الشركة 

ويشترط ان تكون هذه التصرفات الصادرة منه باسم ولصالح الشركة وتحقيقا لغراضها. وله الحق في توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر .

413 - محاسن عباس رجب نصر الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18787   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2022 برقم ايداع   75 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  

414 - سهير عباس رجب نصر الدين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18787   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2022 برقم ايداع   75 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  

415 - حسن محمد حسن شنش  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18787   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2022 برقم ايداع   75 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  

416 - حسن عباس رجب نصر الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    18787   وتم ايداعه بتاريخ    

03-01-2022 برقم ايداع   75 تم التأشير فى تاريخ 03-01-2022  بــ :  

417 - محمد عبد العزيز محمد ابو غانم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146110   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-1998 برقم ايداع   735 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  ممثل عن بنك ناصر الجتماعى

418 - عمرو احمد لطفى شحاتة مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146110   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-1998 برقم ايداع   735 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  

419 - مصطفى محمود عباس محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    146110   وتم ايداعه بتاريخ    

05-02-1998 برقم ايداع   735 تم التأشير فى تاريخ 20-01-2022  بــ :  ممثل عن شركة مصر لتأمينات 

الحياة و شركة مصر للتأمين
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420 - احمد محمد حسن على  مدير   المقيد برقم قيد    17907   وتم ايداعه بتاريخ    06-09-2021 برقم 

ايداع   5361 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2022  بــ :  مسئول بالشركة والموافقة علي  تحديد صلحيات 

واختصاصات له وذلك علي النحو التالي :  يكون للسيد/ احمد محمد حسن علي الحق في الدارة والتوقيع باسم 

الشركة وعنها حق تمثيل الشركة امام الفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة لكافة التصاريح وله 

حق تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات القضائية بكافة انواعها  ومصلحة الشهر العقاري وهيئة التامينات 

الجتماعيه وعمل كل مايلزم لدارة النشاط وتوقيع العقود الخاصة بفتح واستئجار فروع ومو اقع جديدة للشركة 

وتعيين كافة العاملين والمستخدمين واعتماد اعمال الدعايا والعلن الخاص بالشركة داخل جمهورية مصر 

العربيها و خارجها وتمثيل الشركة امام كافة الجهات. وفي تجديد واستصدار التراخيص اللزمة للنشاط وتمثيل 

الشركة امام الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الستثمار وهيئة الرقابة المالية , وله حق تعيين عدة مديرين او 

وكلء مفوضين , وله حق توكيل الغير في كل او بعض ماذكر .    مع بقاء صلحيات اعضاء مجلس الدارة 

الوارده في السجل التجاري كما هي دون تعديل .

421 - محمد بسيونى  ابراهيم  بسيونى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    10124   وتم ايداعه بتاريخ    

04-10-2017 برقم ايداع   4426 تم التأشير فى تاريخ 24-02-2022  بــ :  

422 - محمد فرج ابراهيم محمد عامر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    15909   وتم ايداعه بتاريخ    

01-11-2020 برقم ايداع   5251 تم التأشير فى تاريخ 09-03-2022  بــ :  البند الول: تفويض السيد 

المهندس / محمد فرج إبراهيم محمد عامر رئيس مجلس الدارة في كافة اعمال الدارة للشركة وتمثيلها والتوقيع 

نيابة عنها في العقود بكافة أنواعها والتي تبرم بين الشركة والغير سواء من الفراد او من الشركات بكافة انواعها 

قطاع عام وقطاع العمال او قطاع خاص وكذلك تفويضه في التوقيع نيابة عن الشركة على عقود الشراء والبيع 

واليجار والنتفاع بالراضي الفضاء والطيان الزراعية والعقارات والمعدات واللت والسيارات وبصفة عامه 

كل ما يلزم الشركة من مزاوله نشاطها  البند الثاني : وكذلك تفويضه في التوقيع على العقود البتدائية والنهائية 

التي تتعلق بالتصرفات الناقلة لملكية أي اصل من أصول الشركة واتخاذ كافة الجراءات القانونية اللزمة لذلك 

طرف الجهات المختصة والتوقيع عن الشركة وتمثيلها امام مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية 

ومكاتب التأمينات الجتماعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكافة مكاتب الشهر العقاري 

والتوثيق ومكاتب السجل التجاري ومكاتب السجل الصناعي والهيئة العامة للتصنيع والهيئة العامة للستثمار وكذلك 

المحاكم والنيابات والوزارات والهيئات والمحافظات وشركات القطاع الخاص وشركات القطاع العام وقطاع 

العمال وكافة الجهات الحكومية الخرى وغير الرسمية وشركات القطاع الخاص المحلية والجنبية   البند الثالث 

: له الحق في التعامل باسم الشركة مع البنوك وتمثيل الشركة امامها والتوقيع عنها ويتضمن ذلك كافة صور 

التعامل مع البنوك وفتح الحسابات المصرفية وكافة أنواعها واليداع والسحب والتوقيع على الشيكات والتوقيع على 

العقود وعقود الرهن من أي بنك عام أو خاص او اجنبي بغرض تمويل اعمال الشركة وله الحق في تقديم 

الضمانات اللزمة لتلك القروض والموافقة على شروط تلك القروض بما يراه مناسبا وإقرارها والتوقيع على 

العقود البتدائية والنهائية لتلك البنوك ومأموريات  توثيق عقود البنوك كما له الحق في تفويض الغير من أعضاء 

مجلس الدارة  في التوقيع على الشيكات أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكذا المحامين والمحاسبين 

فى القرار و النكار و البراء و الصلح و التنازل و الترك  في انهاء كافة الجراءات المتعلقة بالشركة لدى 

المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة    في كل أو بعض ما ذكر   له احقية تفويض السادة أعضاء مجلس الدارة 

بالشركة بالتوقيع لدى البنوك وكذلك تفويض المحاسبين والمحامين  فى القرار و النكار و البراء و الصلح و 

التنازل و التركفي انهاء كافة الجراءات المتعلقة بالشركة لدى المصالح الحكومية ومؤسسات الدولة

423 - هيثم  جابر احمد محمد أيوب  مدير   المقيد برقم قيد    19492   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-06 

برقم ايداع   2887 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2022  بــ :  
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424 - محمد جابر احمد محمد ايوب  مدير   المقيد برقم قيد    19492   وتم ايداعه بتاريخ    2022-04-06 

برقم ايداع   2887 تم التأشير فى تاريخ 06-04-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير 

ولـهما )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 )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 وكافة 

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال  وحق القتراض 

والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول 

الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم 

وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر. المادة )13( بعد التعديل   يمثل المديران الشركة في علقتها مع 

الغير ولـهما )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 )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 وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات و الفراج عن راس المال  وحق 

القتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها وكذلك لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم 

واجورهم وكل ذلك باسم الشركة و لصالحها 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 ولهم حق كفالة الغير ولهما حق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذكر.

425 - هاجر محمد كمال الدين محمد زيدان  مدير   المقيد برقم قيد    19846   وتم ايداعه بتاريخ    

01-06-2022 برقم ايداع   4476 تم التأشير فى تاريخ 01-06-2022  بــ :  يمثل المديرالشركة فى علقته مع 

الغير ولها فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد 

الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة .  وللسيدة / هاجرمحمد كمال الدين محمد زيدان  الحق في 

التعامل باسم الشركة  ضمن اغراض الشركة امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح 

الحسابات البنكية المختلفة وغلقها والفراج عن راسمال الشركة والتعامل عليها وكافة صور التعامل والتوقيع على 

الشيكات امام جميع البنوك والتصديق على الوراق والتفويض البنكى واخد صحة توقيع بنكى على الوراقوكل 

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

العقارية ولها الحق في 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 والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل ولهما حق توكيل او تفويض الغير 

في كل او بعض ما ذكر.

426 - شريف محمد محمد حسن السيد  مدير   المقيد برقم قيد    17533   وتم ايداعه بتاريخ    2021-07-08 

برقم ايداع   4090 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  
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427 - رومانى فايز نصرى جاد  مدير   المقيد برقم قيد    17533   وتم ايداعه بتاريخ    08-07-2021 برقم 

ايداع   4090 تم التأشير فى تاريخ 21-06-2022  بــ :  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 لئحته التنفيذية للجمعية العامة.  للمدير السيد / شريف محمد محمد حسن السيد منفردا 

إجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة 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 والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم 

حق التصالح والقرار أمام المحاكم ,والحق في شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات 

والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك , والتعامل مع جميع 

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

جميع البنوك والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات 

واستصدار شهادات وخطابات الضمان   وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة ,والتوقيع على عقود 

القتراض والرهن وبيع وشراء الصول والعقارات والمنقولت والسيارات وكذلك الشتراك في المؤسسات 

الخرى ول يكون التصرف ملزما للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها والحق في توكيل 

الغير في كل أو بعض ما ذكر وللسيد / رومانى فايز نصرى جاد     حق إدارة العلقات العامة.

428 - اشرف كامل رحيم عثمان  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20015   وتم ايداعه بتاريخ    

20-06-2022 برقم ايداع   5164 تم التأشير فى تاريخ 01-08-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع للسيد 

/ رئيس مجلس الدارة  و السيد/نائب رئيس مجلس الدارة   )مجتمعين او منفردين( ولهما ايضا : حق تمثيل 

الشركة و التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن للعقارات والمنقولت والسيارات وغيرها باسم الشركة 

ولغراض الشركة امام الشهر العقاري والتمثيل امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام والقطاع الخاص وفي التعامل مع ادارات المرور وانهاء تراخيص السيارات باسم الشركة ايا كان نوعها 

واستخراج رخصها وتجديدها سنويا ودفع الرسوم والتامينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وتسليمها واستلمها 

واستلم شهادات المخالفات والتراخيص والفحص الفني وانهاء كافة اجراءات المرور باسم الشركة والتعامل مع 

التامينات, ولهما الحق في اي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية كالسحب واليداع 

والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات والقتراض واجراء كافة التسهيلت البنكية والئتمانية والتوقيع علي 

كافة عقود تمويل شراء السيارات والصول باسم الشركة والرهن وكفالة الغير ولهما حق توكيل الغير في كل او 

بعض ما ذكر ,كما فوض المجلس السيد/ فرج كامل رحيم عثمان عضو مجلس الدارة المنتدب في التعامل مع 

ادارات المرور وانهاء تراخيص السيارات باسم الشركة ايا كان نوعها واستخراج رخصها وتجديدها سنويا و ودفع 

الرسوم والتامينات وتغيير وتحويل النمر المعدنية وتسليمها واستلمها واستلم شهادات المخالفات والتراخيص 

والفحص الفني وانهاء كافة اجراءات المرور باسم الشركة والتعامل مع التامينات وله توكيل الغير في كل او بعض 

ماذكر .

429 - مسعد عبدالحميد عبدالحميد منيسي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20452   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2022 برقم ايداع   6964 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2022  بــ :  لرئيس مجلس الدارة حق 

التوقيع على معاملت الشركة وتعهداتها والتعامل باسمها وضمن اغراضها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها امام 

كافة الجهات الحكومية والغير حكومية وقطاع العمال والقطاع العام والقطاع الخاص بكافة اشكالهم والشباب 

والرياضة وابرام التعاقدات والصفقات مع هذه الجهات والتوقيع على عقود شراء وبيع جميع المواد والمهمات 

والبضائع والمنقولت والراضى والعقارات وغيرها باسم الشركة ولصالحها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى 

ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وفتح وغلق الدفاتر وكذلك البنوك فى جميع تعاملتها من سحب وايداع 

وفتح وغلق الحسابات والقتراض واجراء التعاقدات والسحب بضمان البضائع والفراج والسحب عن رأس المال 

المودع بالبنك وكافة المعاملت البنكية الخرى وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض مما ذكر

430 - صلح الدين محمد  احمد مرسى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20622   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2022 برقم ايداع   7764 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  

431 - إيهاب محمد عادل عبدالحميد الزرقا  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    20622   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2022 برقم ايداع   7764 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  
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432 - حسين احمد حسن محمد عوف  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20622   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2022 برقم ايداع   7764 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  

433 - مؤمن محمود عبدالمقصود عبده ندا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20622   وتم ايداعه بتاريخ    

08-09-2022 برقم ايداع   7764 تم التأشير فى تاريخ 08-09-2022  بــ :  لرئيس مجلس الدارة الحق في 

التعامل باسم الشركة أمام جميع الجهات الحكومية و الغير حكومية و القطاع العام و قطاع العمال و القطاع 

الخاص بكافة أشكالها و كذلك التعامل مع جميع البنوك في اليداع والسحب و فتح و غلق الحسابات و استصدار 

خطابات و شهادات الضمان له الحق في تعيين و عزل مستخدمي و وكلء الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و 

له الحق في قبض و دفع المبالغ و التوقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة 

العقود و المشاطرات و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد و الجل و كذلك إبرام عقود 

الشراء و اليجار و الفسخ و له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر  وله الحق في الرهن و البيع 

لصول الشركة و القتراض و التوقيع علي الشيكات و سحب المبالغ من البنك فيما ل يجاوز المليون جنيه أما ما 

عدا ذلك فيلزم موافقة مجلس الدارة  وله الحق في ابرام عقود الشراء و التعاقدات علي الخدمات فيما ل يجاوز 

مبلغ الثلثة مليين جنيه مصريا أما ماعدا ذلك فيلزم موافقة مجلس الدارة

434 - محمد محمد امام ابو حمر  مدير   المقيد برقم قيد    20650   وتم ايداعه بتاريخ    12-09-2022 برقم 

ايداع   7843 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2022  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقاتها مع الغيرو يكون 

للسيد/ محمد محمد إمام أبو حمر )منفردا ( في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا 

ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة , وله الحق 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 الحسابات وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل ذلك بأسم الشركة ولصالحها 

وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية وله الحق في تعيين 

وعزلمستخدمي 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 الحق في توكيل او تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

435 - عمرو السيد محمد حسن العبد  مدير   المقيد برقم قيد    20659   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-12 

برقم ايداع   7856 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2022  بــ :  يمثل مديرين الشركة في علقتها مع الغير ولـهم 

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.  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 وفتح حسابات و الفراج عن 

راس المال  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات وحق القتراض والرهن 

وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية  ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم  ولهم حق 

قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات 

والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما 

ذكر.

436 - شاديه الجيلنى محمد شحات  مدير   المقيد برقم قيد    20659   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-12 

برقم ايداع   7856 تم التأشير فى تاريخ 12-09-2022  بــ :  

437 - احمد  مصطفى  محمد نعيم  مدير   المقيد برقم قيد    20795   وتم ايداعه بتاريخ    2022-09-27 

برقم ايداع   8482 تم التأشير فى تاريخ 27-09-2022  بــ :  
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438 - حسام  عبد العاطى  شندى  هاشم  مدير   المقيد برقم قيد    20832   وتم ايداعه بتاريخ    

02-10-2022 برقم ايداع   8686 تم التأشير فى تاريخ 02-10-2022  بــ :  يكون للمدير منفردا , كافة 

السلطات المقرره لدارة الشركه والتعامل بإسمها , وذلك فيما عدا ما احتفظ به لمؤسس الشركه في هذا النظام أو 

قانون الشركات أو لئحته التنفيذيه , ويمثل المدير او من يحدده مؤسس الشركه من بينهم في حالة تعددهم , 

الشركه أمام القضاء والغير , ويكون المدير مسئول عن إدارتها امام مؤسسها .  وللمدير الحق منفردا في تمثيل 

الشركة في علقتها مع الغير وأمام القضاء ولهم في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركه والتعامل بإسمها له 

الحق منفردا في التعامل بإسم الشركه ولضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التوقيع على عقود اليجار واثبات التاريخ عليها 

والتوقيع أمام الشهر العقاري وكذلك التوقيع على عقود تأسيس الشركات أمام الشهرالعقاري وعقود تعديل الشركات 

والتصديق عليها واشهارها امام الشهر العقاري وطلب فتح وغلق الدفاتر التجاريه امام الشهر العقاري والسجل 

التجاري  وتمثيل الشركه امام الجهات الحكومية خاصة مصلحة الشركات والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة 

للستثمار والتوقيع أمام السجل التجاري والتوقيع امام التأمينات الجتماعيه والغرفه التجاريه والهيئه العامه للتنميه 

الصناعيه والهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتامينات الجتماعية والتامينات كافة 

انواعها و مكاتب العمل و التحاد المصري للتشييد والبناء والتعامل بإسم الشركه امام جهاز تنمية التجاره الداخليه 

وامام الداره العامه للعلمات التجاريه في تسجيل واشهار العلمات التجاريه بجميع دراجاتها كما له الحق منفردا 

في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع ورهن واقتراض وإصدار الشيكات والتوقيع على 

الشيكات وإصتصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك بدون حد أقصى وفتح 

وغلق الحسابات بالبنوك , وكذلك له الحق منفردا التوقيع على عقود الشراء والبيع لصول الشركه واتمام كافة 

الجراءات الناقله للملكيه بالجمارك وتسجيلها وانهاء كافة التراخيص من الوزارات والجهات المتعلقه وممتلكاتها 

العقاريه والراضي والسيارات وترخيصها وإستصدار شهادات المخالفات المتعلقه بها والتوقيع على عقود التأجير 

التمويلي وله الحق منفردا تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله الحق منفردا في 

إبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التجاريه وكل ذلك بإسم الشركه وضمن أغراضها, وله الحق في توكيل 

أو تفويض الغير في كل أو بعض ماذكر.

439 - يوسف منتصر عزت الحمر  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20845   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2022 برقم ايداع   8760 تم التأشير فى تاريخ 03-10-2022  بــ :  إعطاء الستاذ / يوسف منتصر 

عزت الحمر - رئيس مجلس الدرة وعمر اشرف مصطفى كامل نائب رئيس مجلس الدرة مجتمعين او منفردين 

حق التعامل ياسم الشركة وضمن اغرضها امام جميع الجهات الحكومية او غير الحكوميه والقطاع العام و قطاع 

العمال و القطاع الخاص بكافه اشكالهم و كذلك التعامل مع البنوك و المصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن 

اغراضها وكذلك له الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض وله الحق قي التعين وعزل مستخدمى ووكلء 

الشركه وتحديد مرتبتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات لذنيه 

والتجاريه واجرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او بالجل ولهم حق 

توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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440 - محمد حسن انور عزت  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    20873   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2022 برقم ايداع   8872 تم التأشير فى تاريخ 05-10-2022  بــ :  الموافقة باجماع الحاضرين على 

منح حق التوقيع والتفويض فى الختصاصات والصلحيات لكل من السيد/ محمد حسن انور  عزت بصفتة ) 

رئيس مجلس الدارة ( والسيد/ مصطفى على سليمان عامر )عضو مجلس الدارة ( ابراهيم صلح سليمان حمام )

عضو مجلس الدارة ( سامح محمد عبد الرازق محمد )عضو مجلس الدارة ( مجتمعين او منفردين فى التوقيع 

على عقود الشركات والتمثيل امام الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري وكذلك التوقيع على عقود 

اليجار .                وقد اتفق المجلس على ان يكون السيد/ محمود حسن محمود محمد عليوة )عضو مجلس 

الدارة ( والسيد/ وليد احمد محمد سليمان )عضو مجلس الدارة ( على ان يكون لهم حق شراء اصول الشركه 

والمحلت والسيارات والراضي والعقارات مجتمعين او منفردين .   وقد اتفق المجلس على ان السيد/ محمود 

حسن محمود محمد عليوه )عضو مجلس الدارة ( والسيد/ وليد احمد محمد سليمان )عضو مجلس الدارة ( 

والسيد/ ابراهيم صلح سليمان حمام )عضو مجلس الدارة ( على ان يكون لهم الحق بالتعامل فى البنوك من فتح 

وغلق حسابات باسم الشركة واليداع والصرف وحق فتح العتمادات بالبنوك وفتح خطابات ضمان والفراج عن 

راس مال الشركة المودع وذلك امام جميع البنوك والمصارف وذلك باسم الشركة ولهم الحق فى الفراج عن راس 

مال الشركه المودع لدى البنك وكافة ما يلزم لمباشرة نشاط الشركة ) مجتمعين او منفردين (.   وقد اتفق المجلس 

على ان يكون السيد / محمد محمود عبد المطلب سليمان ) عضو مجلس الدارة ( والسيد/ سامح محمد عبد الرازق 

محمد )عضو مجلس الدارة ( فى التوقيع على الشيكات )مجتمعين او منفردين ( .   وقد اتفق المجلس على ان 

يكون صلحيات حق توكيل او تفويض السادة المحامين والمحاسبين وتفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ما 

ذكر كل بصفتة ) مجتمعين او منفردين (

441 - مصطفى محمود محمد مرسي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21008   وتم ايداعه بتاريخ    

18-10-2022 برقم ايداع   9331 تم التأشير فى تاريخ 18-10-2022  بــ :  الموافقة على تفويض السيد/ 

رئيس مجلس الدارة لتصبح على النحو التالى ؛ ان لرئيس مجلس الداره منفردا حق التعامل باسم الشركة و 

ضمن اغراضها امام جميع الجهات والهينات الحكومية و الغير حكومية والقطاع 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 وغلق الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل 

ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة و تحديد مرتباتهم 

واجورهم و له حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة 

العقود و المشارطات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله الحق فى التوقيع على جميع 

المستندات امام كافه الجهات الرسميه والشهر العقارى وكذلك التوقيع على كافه العقود والسجل التجارى والهينه 

العامه للستثمار والهينه العامه للرقابه الماليه وكذلك له الحق فى ابرام عقود الرهن والشراء وبيع الصول الثابته 

والمنقوله بكافه انواعها والتوقيع على كافه عقود البيع والشراء البتدائية والنهائية امام الشهر العقارى لكل ما 

يخص الشركه من اصول وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر
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442 - عبد القادر عبد الحميد السيد خليل السنهورى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21059   وتم 

ايداعه بتاريخ    23-10-2022 برقم ايداع   9511 تم التأشير فى تاريخ 23-10-2022  بــ :  تفويض رئيس 

لرئيس مجلس الدارة تمثيل الشركة  مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي فى التى :  1-

لرئيس مجلس الدارة التوقيع عن الشركة بصفة عامة على كافة معاملت الشركة وتعهداتها  أمام القضاء.  2-

وإجراء كافة العقود والمناقصات والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة سواء أمام جميع الجهات الحكومية أو 

لرئيس مجلس الدارة  غير الحكومية وقبض ودفع كافة المبالغ المستحقة للشركة سواء نقدا أو بشيكات.  3-

التوقيع على عقود التسهيلت الئتمانية وأي نوع من المعاملت المالية مع البنوك والمصارف والهيئات المالية 

كالقتراض والسحب واليداع وفتح وغلق الحسابات والتوقيع على الشيكات والتحويلت والفراج عن رأس المال 

لرئيس مجلس الدارة  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.  4-

إتخاذ الجراءات القانونية لعتماد وتوثيق والتأشير على محاضر مجلس الدارة - والتأشير بما جاء بها من 

قرارات في السجل التجاري -وسجلت مجلس الدارة والمساهمين والسهم والجمعيات العادية والغير عادية 

وقراراتها والدفاتر التجارية ولرئيس مجلس الدارة التعامل والتوقيع أمام الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة و 

الشهر العقاري ونقابة المحامين والغرفة التجارية وأتحاد الصناعات والسجل التجاري وشركة مصر للمقاصة 

والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية 

لرئيس مجلس الدارة  الجديدة والهيئة العامة لسوق المال أو أي جهة أخرى من الجهات الرسمية المختصة.   5-

ونائب رئيس مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها داخل جمهورية مصر 

العربية  أو خارجها وذلك أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافة أشكالهم وأمام جميع الوزارات الحكومية مثل )الداخلية ,العدل , الخارجية , التجارة و الصناعة , 

السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية , البيئة , الكهرباء والطاقة , التصالت  ,  القوى العاملة , المالية , 

الزراعة واستصلح الراضي , الموارد المائية والري , التنمية المحلية ,الدفاع ,الدولة للنتاج الحربى ,التعاون 

الدولي ,البترول والثروة المعدنية , الوقاف , النقل , الطيران المدني ,التخطيط والتنمية القتصادية , التضامن 

الجتماعي , التموين والتجارة الداخلية , الثقافة , قطاع العمال , السياحة والثار , التعليم العالي والبحث العلمي 

, التربية والتعليم , الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج , المجالس النيابية , الصحة والسكان , الشباب 

لرئيس مجلس الدارة  والرياضة , الدولة للعلم( و جميع المؤسسات والهيئات والدارات التابعة لها .  6-

التوقيع على عقود الشراء والبيع واليجار والرهن والتخصيص ومحاضر الستلم لصول الشركة أو ممتلكاتها 

العقارية أو الراضى أو العقارت المخصصة لها من قبل الدولة لممارسة نشاط الشركة وتحقيق أغراضها وما 

لرئيس مجلس الدارة ونائب  يستلزمه ذلك من تقديم طلبات وتسليم وأستلم أي مستندات وتقديم تعهدات.  7-

رئيس مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين تعيين وعزل جميع موظفي الشركة ومديريها ورؤسائها التنفيذيين 

ووكلئها وتحديد مرتباتهم وأجورهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

لرئيس مجلس  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل.  8-

الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين استخراج رخص السيارات على اختلف انواعها و 

تجديدها سنويا و دفع الرسوم و التامينات و الضرائب و تغيير و تحويل اللوحات المعدنية و كافة اجراءات المرور 

و استخراج شهادة البيانات و المخالفات و الفحص الفنى و التعامل مع اقسام الشرطة و النيابة و المرور و 

المؤسسة و استلم الرخص و التعامل امام التامينات الجتماعية و ضرائب المبيعات و شركة المياه و الكهرباء و 

لرئيس مجلس الدارة ونائب رئيس مجلس الدارة منفردين أو مجتمعين  الغاز و جهاز مدينة برج العرب.  9-

الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما أسند إليهم من اختصاصات وصلحيات.  ثالثا: تفويض 

الستاذ/ أسامه ممدوح على  لتخاذ الجراءات القانونية لعتماد محضر مجلس الدارة والتأشير بما جاء به من 

قرارات في السجل التجاري وما يستتبعه ذلك من التعامل مع الهيئة العامة للستثمار والتوقيع أمام الشهر العقاري 

ونقابة المحامين والغرفة التجارية والسجل التجاري أو أي جهة أخرى من الجهات الرسمية المختصة

443 - هشام محمد عبدالغنى حسنين وهبه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21158   وتم ايداعه بتاريخ    

02-11-2022 برقم ايداع   9845 تم التأشير فى تاريخ 02-11-2022  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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444 - محمد سعيد  عبدالمنعم  خيري  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21232   وتم ايداعه بتاريخ    

07-11-2022 برقم ايداع   10067 تم التأشير فى تاريخ 07-11-2022  بــ :  لرئيس مجلس الدارة , ولنائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب – مجتمعين أو منفردين – حق التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام 

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك 

التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع 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 ولصالحها , 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 , وحق اعتماد شهادات الخبرة , وكفالة 

الغير , ولهما مجتمعين الحق في التوقيع على عقود الشراء والقتراض والرهن والبيع لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية والراضي والسيارات والمنقولت ولهما حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر . على ان 

يسبق بيع الصول

445 - محمد احمد محمد احمد  محمد يوسف  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21399   وتم ايداعه 

بتاريخ    21-11-2022 برقم ايداع   10622 تم التأشير فى تاريخ 21-11-2022  بــ :  تفويض رئيس مجلس 

إدارة الشركة في التوقيع و التمثيل عن الشركة بعلقتها 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 أو للجمعية 

العامة , و له الحق في التعامل باسم الشركة و ضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية و 

الشهر العقاري و القطاع العام و قطاع العمال العام و القطاع الخاص بكافة أشكالهم و كذلك التعامل مع جميع 

البنوك و المصارف من سحب و إيداع و فتح و غلق الحسابات و الفراج عن رأس المال و كافة صور التعامل مع 

جميع البنوك و المصارف و التوقيع على الشيكات و كل ذلك باسم الشركة و لصالحها و كذلك له حق التوقيع على 

عقود الشراء للعقارات و المنقولت و السيارات لصالح الشركة و له الحق في تعين و عزل مستخدمي و وكلء 

الشركة و تحديد مرتباتهم و أجورهم و له الحق في قبض و دفع المبالغ و توقيع و تحويل و بيع و تسديد كافة 

السندات الذنية و التجارية و إبرام كافة العقود و المشاركات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل و له حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر, وله حق منفردا القتراض او البيع او الرهن 

لصول الشركة و ممتلكاتها العقارية .

446 - احمد عادل محمد علي سلمة  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21543   وتم ايداعه بتاريخ    

03-12-2022 برقم ايداع   11063 تم التأشير فى تاريخ 03-12-2022  بــ :  

447 - احمد محمد سلمه احمد مبارك  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20738   وتم ايداعه بتاريخ    

04-12-2022 برقم ايداع   11102 تم التأشير فى تاريخ 04-12-2022  بــ :  

448 - مينا كمال فرج بولس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2287   وتم ايداعه بتاريخ    05-12-2022 برقم 

ايداع   11146 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

449 - محمد طارق محمد محمد اسماعيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    21285   وتم 

ايداعه بتاريخ    10-11-2022 برقم ايداع   10211 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  إعادة تشكيل 

مجلس إدارة   يكون للسيد محمد طارق محمد محمد اسماعيل الحق في تمثيل الشركة في علقتها مع الغير وله 

الحق في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة  عقد الشركة أو 

القانون , وله الحق في تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم 

وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية التجارية والتوقيع علي كافة العقود 

والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وله الحق أيضا  في إبرام جميع العقود والمشارطات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو الجل وله الحق في القتراض والرهن وفتح العتمادات بضمان أصول الشركة من 

البنوك المصرية وله الحق في التصرف في أصول الشركة سواء بالبيع أو الشراء والرهن للغير وكذا الحق في فتح 

الحسابات بالبنوك واليداع بها والسحب منها  , وله الحق في تفويض أو توكيل           من يشاء في كل أو بعض 

ما ذكر وعلي أن يتم ذلك كله بإسم الشركة وتحقيقا  لغرضها , ويتولي باقي أعضاء المجلس الشراف علي تسيير 

العمل الداري بالشركة ومتابعة كافة المور الدارية والمالية داخل الشركة وعرض أية مشاكل                أو 

عقبات علي السيد رئيس مجلس الدارة لتخاذ القرار النهائي فيها .
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450 - طارق محمد محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21285   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2022 برقم ايداع   10211 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

451 - وائل طارق محمد محمد اسماعيل  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21285   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2022 برقم ايداع   10211 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

452 - طارق محمد محمود كامل هيمن  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21285   وتم ايداعه بتاريخ    

10-11-2022 برقم ايداع   10211 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

453 - خالد أبو العزم ابراهيم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21554   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-05 

برقم ايداع   11114 تم التأشير فى تاريخ 05-12-2022  بــ :  

454 - احمد رزق شعبان رزق محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21621   وتم ايداعه بتاريخ    

06-12-2022 برقم ايداع   11290 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

455 - هشام محمود محمد الخللى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12365   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2022 برقم ايداع   11260 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

456 - خليل حسنى كمال الشافعى  مدير   المقيد برقم قيد    14587   وتم ايداعه بتاريخ    2020-02-10 

برقم ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

457 - امير عطيه على مرسى  مدير   المقيد برقم قيد    14587   وتم ايداعه بتاريخ    10-02-2020 برقم 

ايداع   826 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  و يمثل المديرين :-   السيد / امير عطية على مرسى  

السيد / خليل  حسنى كمال الشافعى   الشركة فى علقتها مع الغير كما يلى :-  منفردين  او مجتمعين فيما يلي :  

ولهم فى هذا الصدد الحق فى أدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون 

اولئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير الحق فى استلم وتسليم الوراق والمستندات باسم الشركة ولصالحها 

وضمن اغراضها امام جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكومية وغير الحكومية بكافة أنواعها و تخصصاتها  

والسجل التجارى والغرفة التجارية والهيئة العامة للتامينات الجتماعية والهيئة العامة للتامين الصحى ومصلحة 

الضرائب و الجمارك المصرية و كافة مأمورياتها بكافة أنواعها واللجان الداخلية ولجان الطعن والتصالح فى 

المنازعات  وللمدير السيد / خليل  حسنى كمال الشافعى منفردا ما يلى :-  الحق فى التعامل باسم الشركة 

ولصالحها وضمن اغراضها امام جميع الجهات والهيئات والمصالح الحكومية وغير الحكومية بكافة أنواعها و 

تخصصاتها  و المحاكم بكافة أنواعها و لجان الخبراء والشهر العقارى والهيئة العامة للصادرات والواردات 

والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم و الغرفة الصناعية و السجل الصناعي و اتحاد 

الصناعات و كافة الغرف وكافة جهات التراخيص و الموافقات اللزمة لمزاولة أنشطة الشركة ولهم الحق فى 

تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وكذلك تسجيل 

العلمات التجارية و تمثيل الشركة أما كافة الجهات اللزمة لذلك بكافة أنواعها و أشكالها و التعامل بأسمها 

لغراض الشركة و لصالحها و تمثيل الشركة امام كافة الجهات اللزمة لذلك و تسليم و أستلم كافة الوراق 

الخاصة بالشركة وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل , ولة 

الحق في الفراج عن راس المال و البيع والرهن لصول الشركة وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء 

والقتراض من البنوك وفتح العتمادات المستندية وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

وفتح الحسابات والعتمادات والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولغراضها , وتوقيع 

وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية ولهما حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر 

سواء بتفويض بنكي أو بتوكيل رسمي عام

458 - باسم سليمان محمد العجورى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    20047   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2022 برقم ايداع   11259 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

459 - اسامة أحمد حسن محمد  مدير   المقيد برقم قيد    9119   وتم ايداعه بتاريخ    27-12-2016 برقم 

ايداع   4594 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  
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460 - يوسف ملك يوسف حنا  مدير   المقيد برقم قيد    9119   وتم ايداعه بتاريخ    27-12-2016 برقم 

ايداع   4594 تم التأشير فى تاريخ 08-12-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولهما ) 

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. ولهما ) مجتمعين او منفردين (  الحق في 

التعامل بإسم 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 وإيداع وفتح حسابات 

والفراج عن رأس المال والقتراض والرهن وبيع اصول الشركة وكل ذلك بإسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك 

لهما حق التوقيع على عقود الشراء والبيع  في تعيين وعزل مستخدمى ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنيه والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما 

ذكر.

461 - نادية عبدالحليم عبدالهادى عبدالرحمن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21658   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2022 برقم ايداع   11409 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

462 - رمضان محمود شعبان احمد على  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21658   وتم ايداعه بتاريخ    

12-12-2022 برقم ايداع   11409 تم التأشير فى تاريخ 12-12-2022  بــ :  

463 - هاني عبود ابراهيم عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    17198   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   11498 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

464 - حمدى محمد محمد على الدين  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    21674   وتم ايداعه بتاريخ    

14-12-2022 برقم ايداع   11486 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  تحديد صلحيات و 

اختصاصات اعضاء مجلس الدارة ليصبح حق الدارة و التوقيع عن الشركة للسيد / حمدى محمد محمد على 

الدين - رئيس مجلس الدارة و السيد / هشام محمد محفوظ محمد ابو جنديه - نائب رئيس مجلس الدارة و العضو 

المنتدب  ليكون لهما الحق مجتمعين أو منفردين فى الدارة و التوقيع و تمثيل الشركة أمام  كافة الجهات الحكومية 

و غير الحكومية و الفراد و التعامل مع البنوك فى اليداع و السحب و فتح الحسابات و التوقيع على الشيكات و 

القتراض و الحصول على التسهيلت البنكية  و الفراج عن رأس مال الشركة المودع لدى البنك و ابرام 

التعاقدات و التوقيع على عقود بيع الوحدات و المحلت و شراء و بيع الراضى و العقارات و السيارات باسم 

الشركة و لصالحاها و التوقيع  فيما يخص ذلك امام الشهر العقارى و كافة الجهات الدارية و الفراد و لهما حق 

توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر.

470 - خالد محمد محمد كمال قطب  مدير   المقيد برقم قيد    11853   وتم ايداعه بتاريخ    2018-10-18 

برقم ايداع   5289 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  يمثل المديرون  الشركة في علقتها مع الغير و 

لهم ) 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.  و للمديرون  ) 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 و الفراج عن راس المال و القتراض و الرهن و بيع أصول الشركة و ممتلكاتها العقارية و الراضى و 

السيارات و المنقولت وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها و لهم الحق في تعين 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 كافه السندات 

الذنية و التجارية و ابرام كافة العقود و المشاطارات و الصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل و 

لهم حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ماذكر ولهم مجتمعين او منفردين ) حق كفاله الغير (

471 - محمد سيف الدين عبدالعاطى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21701   وتم ايداعه بتاريخ    

18-12-2022 برقم ايداع   11585 تم التأشير فى تاريخ 18-12-2022  بــ :  

472 - صالح محمد احمد محمد  مدير فرع   المقيد برقم قيد    5521   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-19 

برقم ايداع   11665 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  بــ :  
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473 - حسين عبد الناصر بركات السيد محمد  مدير   المقيد برقم قيد    18129   وتم ايداعه بتاريخ    

03-10-2021 برقم ايداع   6038 تم التأشير فى تاريخ 19-12-2022  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 لئحتة التنفيذية للجمعية العامة .   وللمدير )منفردا (  الحق في التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها اما جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

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 الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكتها العقارية 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة 

ولصالحهما ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنيه والتجارية والتجارية 

وابرام كافه  العقود  والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او بالجل وله حق توكيل او 

تفويض الغير في كل او بعض ماذكر  .

474 - احمد عرابى فؤاد محمد جاب ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    12992   وتم ايداعه بتاريخ    

20-12-2022 برقم ايداع   11671 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

475 - انس وليد على  الفولى  متولى  مدير   المقيد برقم قيد    13698   وتم ايداعه بتاريخ    2019-09-29 

برقم ايداع   5226 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولهم 

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 وللمديرون منفردين أو مجتمعين 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 والمصارف من سحب وإيداع وفتح حسابات والفراج عن 

رأس المال وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع علي الشيكات وحق القتراض والرهن وكل 

ذلك بأسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها 

العقارية 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.

476 - يوسف وليد على الفولى  مدير   المقيد برقم قيد    13698   وتم ايداعه بتاريخ    29-09-2019 برقم 

ايداع   5226 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

477 - علء احمد سعيد حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    3825   وتم ايداعه بتاريخ    21-12-2022 برقم 

ايداع   11726 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

478 - محمد رجب محمد احمد الشافعي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21648   وتم ايداعه بتاريخ    

21-12-2022 برقم ايداع   11746 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

479 - احمد ابراهيم عبداللطيف  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21746   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-21 

برقم ايداع   11761 تم التأشير فى تاريخ 21-12-2022  بــ :  

480 - محمد عبدالمطلب محمد ابوالنضر  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21753   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   11784 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

481 - وليد فتحى حامد زين الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21754   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   11788 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

482 - وليد فتحى حامد زين الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21754   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   11787 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

483 - وليد فتحى حامد زين الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21754   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   11786 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

484 - وليد فتحى حامد زين الدين  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21754   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-2022 برقم ايداع   11785 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  

485 - ماجد حنس فرج حنس  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21760   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-22 

برقم ايداع   11821 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  
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486 - احمد عادل صلح الدين فهمى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    21767   وتم ايداعه بتاريخ    

24-12-2022 برقم ايداع   11841 تم التأشير فى تاريخ 24-12-2022  بــ :  

487 - محمد على سالم السيد سالم  مدير عام   المقيد برقم قيد    5991   وتم ايداعه بتاريخ    2013-09-10 

برقم ايداع   2216 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

488 - احمد اشرف احمد ابراهيم جنبدى  مدير عام   المقيد برقم قيد    5991   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2013 برقم ايداع   2216 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  

490 - طارق  مقبل  يحي ابراهيم  جمال الدين  مدير عام   المقيد برقم قيد    5991   وتم ايداعه بتاريخ    

10-09-2013 برقم ايداع   2216 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى 

علقتها مع الغير ولهم ) منفردين او 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 وللمديرون )مجتمعين أو 

منفردين ( اجراء 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 الذنيةالتجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو 

بالجل , والحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والتعامل مع جميع 

الهيئات الحكومية وغير الحكومية و للسيد / محمد على سالم السيد سالم     وللسيد / احمد اشرف احمد ابراهيم   ) 

منفردين او مجتمعين (   لهم حق التعامل مع البنوك والمصارف والهيئات المالية بأى نوع من المعاملت المالية 

كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة و القتراض  

والرهن وكفالة الغير بطريق العتمادات والقروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك وبيع المحلت التجارية 

والعقارات والمنقولت والسيارات والرهون , وكذلك الشتراك فى المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما 

للشركة ال اذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها . ولهم الحق فى توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر .

491 - وائل سمير فهمى ابراهيم  مدير   المقيد برقم قيد    19182   وتم ايداعه بتاريخ    23-02-2022 برقم 

ايداع   1494 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  يمثل المديران الشركة في علقتها مع الغير ولـهما )

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.  وللمديران )مجتمعين أو منفردين( إجراء كافة 

العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلي الخص تعيين ووقف وعزل وكلء ومستخدمي الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكأفاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية 

التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل , والحق في 

شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولت والمشتريات والمبادلت والقتراض بطريق العتمادات 

والقروض غير المفتوح بها إعتمادات بالبنوك , والتعامل مع جميع الهيئات الحكومية وغير حكومية والبنوك 

والمصارف والهيئات المالية بأي نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات والفراج عن رأسمال الشركة , وبيع المحلت التجارية والعقارات والنقولت والسيارات والرهون 

وكذلك الشتراك في المؤسسات الخرى ول يكون التصرف ملزما  للشركة إل إذا وقعه المدير مشفوعا بالصفة 

التي يتعامل بها والحق في توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر.

492 - عمرو حسين احمد حسين  مدير   المقيد برقم قيد    19182   وتم ايداعه بتاريخ    23-02-2022 برقم 

ايداع   1494 تم التأشير فى تاريخ 27-12-2022  بــ :  

493 - عبد الفتاح اسليم سالم محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9774   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2017 برقم ايداع   2575 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  يمثل رئيس مجلس الدارة / عبد 

الفتاح اسليم سالم محمد الشركة منفردا  فى علقتها مع الغير وله فى ذلك اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل 

بإسمها وله اجراء كافة العقود والمعاملت الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الخص تعيين مستجدى الشركة 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافأتهم وقبض ودفع كافة المبالغ والتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير 

الحكومية وابرام جميع العقود والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد او الجل والتوقيع أمام الشهر العقارى 

على كافة العقود وله الحق فى قبض واستلم المبالغ المستحقة للشركة سواء كانت نقدية او بشيكات وله حق شراء 

وبيع جميع المواد والمهمات والمنقولت والتعامل مع البنوك والمصارف العاملة فى جمهورية مصر العربية بأى 

نوع من المعاملت المالية كالسحب واليداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والتصرف فى اى اصل 

من اصول الشركة وله حق الرهن والقتراض وتوكيل الغير فى بعض او كل ما ذكر
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494 - محمد حسنى محمد مصطفى كريم  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9774   وتم ايداعه 

بتاريخ    18-06-2017 برقم ايداع   2575 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

495 - ياسر أسليم سالم محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9774   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2017 برقم ايداع   2575 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

496 - محمد حسن عبد ا كليب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9774   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2017 برقم ايداع   2575 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  

497 - محمد حجازى على عبد العزيز  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9774   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2017 برقم ايداع   2575 تم التأشير فى تاريخ 28-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - نوفا بلست لصاحبها وائل النص عبدالعال احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10510   قيدت فى   

28-12-2017 برقم ايداع    6108 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-27

2 - منشاة النصر لتعبئة وتغليف المواد الغذائية لصاحبتها منى ماهر عبد العزيز فهمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

4605   قيدت فى   24-10-2011 برقم ايداع    2237 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-10-23

3 - منشأة مصنع راضي لصناعة البلستيك لصاحبه  محمد ابراهيم عامر راضي  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

574   قيدت فى   11-09-2005 برقم ايداع    953 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2025-09-10

4 - صن جروب لمستحضرات التجميل والعطور لصاحبها )هانى عبد المقصود محمد النقيب (  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   10311   قيدت فى   07-11-2017 برقم ايداع    5088 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد 

القيد واصبح سارى حتى  2027-11-06

5 - منشأة الدكتور محمد ابراهيم الجيزاوي لطب السنان لصاحبها محمد ابراهيم محمد ابراهيم الجيزاوى  تاجر 

فرد سبق قيده برقم :   102   قيدت فى   11-05-2005 برقم ايداع    168 وفى تاريخ  14-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-10

6 - منشاة السعد للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل لصاحبها سعد شحاتة عبد السيد توفليس  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   6361   قيدت فى   19-02-2014 برقم ايداع    479 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2024-02-18

7 - الفرعونيه لستصلح الراضى والستيراد والتصدير لصاحبها حاتم عبد الحليم عوض عبد الحليم  تاجر فرد 

سبق قيده برقم :   8481   قيدت فى   30-05-2016 برقم ايداع    1825 وفى تاريخ  15-12-2022  تم 

تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-29

8 - منشأة التحاد للصناعات الغذائية لصاحبها - خميس عبد الرحيم السيد ابو النصر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

183   قيدت فى   07-06-2005 برقم ايداع    302 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2025-06-06

9 - منشأة مؤسسة ضيف ا للستثمار العقارى لصاحبها  فتحى عبدالمنعم راغب ضيف ا  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   3740   قيدت فى   28-06-2010 برقم ايداع    1759 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2025-06-27

10 - منشأة ملتقى المعلومات والبرمجة لصاحبها  صالح بن يوسف بن عبد ا الدوسرى  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   5432   قيدت فى   18-12-2012 برقم ايداع    2940 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-17

11 - النصر )لصاحبها  عبد الكريم حماد سعود (  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9311   قيدت فى   

22-02-2017 برقم ايداع    713 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-02-21

12 - ايجى ايطاليا )لصاحبها  حامد السيد حامد مصطفى( قانون 72 لسنه 2017  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

10280   قيدت فى   30-10-2017 برقم ايداع    4942 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-10-29

13 - خالد احمد خيرى محمد محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   8884   قيدت فى   24-10-2016 برقم 

ايداع    3593 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-23

14 - منشاة مصنع توب كيميكال لتصنيع المبيدات والكيماويات المتخصصة لصاحبها شوقى مختار محروس عيد  

تاجر فرد سبق قيده برقم :   5506   قيدت فى   15-01-2013 برقم ايداع    146 وفى تاريخ  2022-12-25  

تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2028-01-14
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15 - اتوم ستوديو Atum Studio لصاحبها )احمد محمد السيد عبد المحسن عبد ا(  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   8669   قيدت فى   07-08-2016 برقم ايداع    2625 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2026-08-06

16 - النصر للستثمار العقارى لصاحبها  عطيه على ابراهيم البربرى.  تاجر فرد سبق قيده برقم :   9504   

قيدت فى   13-04-2017 برقم ايداع    1457 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-12

17 - ايبرس EBERS )لصاحبها  محمد على شعبان دياب(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   10389   قيدت فى   

27-11-2017 برقم ايداع    5460 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-11-26

18 - المتحده للشحومات المعدنيه )لصاحبها ايمن محمد سلمه حجازى شقير(  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

10614   قيدت فى   23-01-2018 برقم ايداع    426 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2028-01-22
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تجديد شركات

1 - الوادى للصناعات الغذائية ش.م.م قانون 72 لسنه 2017   شركة سبق قيدها برقم :   1345  قيدت فى  

19-12-2006 برقم ايداع   1686 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2026  12:00:00ص

2 - العامة للتجارة ببرج العرب ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1476  قيدت فى  09-12-2002 برقم ايداع   

432 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/12/2027  12:00:00ص

3 - اللتزام للتجارة والتوزيع ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5013  قيدت فى  07-05-2012 برقم ايداع   

1113 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2027  12:00:00ص

4 - روسترى اكسبريس للغذية والمشروبات ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5387  قيدت فى  

27-11-2012 برقم ايداع   2744 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/11/2027  12:00:00ص

5 - الوادى للصناعات الغذائية   شركة سبق قيدها برقم :   6519  قيدت فى  16-09-2014 برقم ايداع   

2415 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/09/2024  12:00:00ص

6 - رو ماتريل للتجاره )ار.ام.سى( RAW MATRIAL FOR TRADING R.M.C ش.ذ.م.م   شركة سبق 

قيدها برقم :   9485  قيدت فى  05-04-2017 برقم ايداع   1332 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  04/04/2027  12:00:00ص

7 - الطارق للتجارة والمقاولت شركة ذات مسئولية محدودة .   شركة سبق قيدها برقم :   10427  قيدت فى  

06-12-2017 برقم ايداع   5639 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2027  12:00:00ص

Mash for Pharmaceutical INDUSTRIES & Cosmetic ) Mash premier - 8( ماش 

للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل ) ماش بريميير (   شركة سبق قيدها برقم :   21541  قيدت فى  

06-12-2015 برقم ايداع   1000005 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2025  12:00:00ص

9 - حلوانى اخوان ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   139351  قيدت فى  22-11-2016 برقم ايداع   4041 

وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/11/2026  12:00:00ص

10 - نيوفرساى للموبيليا )هانى رزق ا صليب وشريكتيه( شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   

153049  قيدت فى  16-01-2000 برقم ايداع   258 وفى تاريخ  01-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  15/01/2025  12:00:00ص

11 - استورم لتجارة الملبس Storm ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6469  قيدت فى  2014-04-02 

برقم ايداع   899 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/04/2024  

12:00:00ص

12 - فانتدج ايجيبت للمشروعات السياحية والترفيهية ) مطاعم بابا جونز - كي كال سويت فروج ( ش.م.م   

شركة سبق قيدها برقم :   7315  قيدت فى  29-03-2015 برقم ايداع   992 وفى تاريخ  04-12-2022  تم 

تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/03/2025  12:00:00ص

13 - مصطفى ايهاب سعد وشريكه - شركة توصية بسيطة وسمتها التجارية مالفا   شركة سبق قيدها برقم :   

9996  قيدت فى  22-08-2017 برقم ايداع   3711 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

14 - بروكلين سولت إنك للتصدير Brooklyn salt inc. ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10352  قيدت 

فى  19-11-2017 برقم ايداع   5314 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2027  12:00:00ص
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15 - مركز رؤيه طنطا لتصحيح البصار ش.م.م   امر منع من التصرف رقم 39 لسنة 2019 اوامر تحفظ فى 

القضية رقم 206 لسنة 2019 حصر غسل اموال   شركة سبق قيدها برقم :   1140  قيدت فى  2006-08-06 

برقم ايداع   1020 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/08/2026  

12:00:00ص

16 - لكى تورز للسياحة   شركة سبق قيدها برقم :   5687  قيدت فى  01-04-2013 برقم ايداع   867 وفى 

تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2023  12:00:00ص

17 - تاى شوب للتجاره والتوزيع)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   8003  قيدت فى  24-01-2016 برقم 

ايداع   255 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2026  12:00:00

ص

18 - تاى شوب للتجاره والتوزيع)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   8003  قيدت فى  24-01-2016 برقم 

ايداع   256 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2026  12:00:00

ص

19 - تاى شوب للتجاره والتوزيع)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   8003  قيدت فى  24-01-2016 برقم 

ايداع   257 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/01/2026  12:00:00

ص

20 - تاى شوب للتجاره والتوزيع )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   8003  قيدت فى  17-02-2016 برقم 

ايداع   576 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2026  12:00:00

ص

21 - تاى شوب للتجاره والتوزيع)ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   8003  قيدت فى  21-12-2015 برقم 

ايداع   4130 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/12/2025  

12:00:00ص

22 - تاى شوب للتجاره والتوزيع )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   8174  قيدت فى  17-02-2016 برقم 

ايداع   577 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2026  12:00:00

ص

23 - تاى شوب للتجاره والتوزيع )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   8174  قيدت فى  17-02-2016 برقم 

ايداع   578 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/02/2026  12:00:00

ص

24 - شركه ام ان لصناعة الدوات المكتبية و الطباعة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   145723  قيدت فى  

20-12-1997 برقم ايداع   10796 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

19/12/2027  12:00:00ص

25 - كريدي اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1161  قيدت فى  10-08-2015 برقم ايداع   2562 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/08/2025  12:00:00ص

26 - كريدى اجريكول مصر ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1161  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   

2675 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

27 - كريدى اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1161  قيدت فى  20-11-2012 برقم ايداع   2676 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  12:00:00ص

28 - كريدى اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1161  قيدت فى  25-08-2016 برقم ايداع   2899 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/08/2026  12:00:00ص

29 - رابطة الصحفيين واسرهم لستصلح واستزراع الراضى والتنمية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

5036  قيدت فى  16-05-2012 برقم ايداع   1212 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  15/05/2027  12:00:00ص

30 - علم للخدمات التعليمية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5356  قيدت فى  07-11-2012 برقم ايداع   

2580 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/11/2027  12:00:00ص
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31 - تيما ايجيبت للبيع بالتجزئة tema retail eg s.a.e ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5581  قيدت فى  

14-02-2013 برقم ايداع   438 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/02/2023  12:00:00ص

32 - ايه بى سى كارجو سيرفيس ABC CARGO SERVICE   شركة سبق قيدها برقم :   7374  قيدت 

فى  07-04-2015 برقم ايداع   1127 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/04/2025  12:00:00ص

CHEMISTRY SHADOW FOR PRODUCER - C.H.S - 33  كيمسترى شادو للتصنيع - سى . 

أتش . أس -   شركة سبق قيدها برقم :   9794  قيدت فى  22-06-2017 برقم ايداع   2667 وفى تاريخ  

06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/06/2027  12:00:00ص

34 - إسكندرية العامة للتجارة والمقاولت  - ش .ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10341  قيدت فى  

15-11-2017 برقم ايداع   5257 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

14/11/2027  12:00:00ص

35 - صن سمايل لدارة المنشات السياحية والرياضية ) صن سمايل هوتيل (   شركة سبق قيدها برقم :   

21566  قيدت فى  23-01-2006 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  22/01/2026  12:00:00ص

36 - شركه باكت بوند ايجيبت   شركة سبق قيدها برقم :   145641  قيدت فى  11-12-1997 برقم ايداع   

10522 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  12:00:00ص

37 - دمج شركة السكندرية للتجارة والخدمات الملحية على ماهر وشريكه فى شركة السكندرية للتجارة 

والخدمات الملحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   145664  قيدت فى  13-12-1997 برقم ايداع   

10583 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص

38 - مضارب الشامي }طارق محمد علي الشامي {وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   827  قيدت فى  

27-02-2000 برقم ايداع   60 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/02/2025  12:00:00ص

39 - سم الشركة رجائى محمد عزت وشريكه شركة تضامن, وسمتها التجارية المركز الطبي التخصصي 

لمراض الكلى والطفال.   شركة سبق قيدها برقم :   1386  قيدت فى  18-01-2007 برقم ايداع   74 وفى 

تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2027  12:00:00ص

40 - الوطنية لبدارى التسمين ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4701  قيدت فى  14-12-2011 برقم ايداع   

2649 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2026  12:00:00ص

41 - كيميت للمشروعات الهندسية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9376  قيدت فى  12-03-2017 برقم 

ايداع   964 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/03/2027  12:00:00

ص

42 - اسامة عبد الفتاح قدرى وشريكه)قانون72 لسنه2017(   شركة سبق قيدها برقم :   10166  قيدت فى  

17-10-2017 برقم ايداع   4621 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/10/2027  12:00:00ص

43 - ميخائيل عزمى مسعد حنا روفائيل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10304  قيدت فى  

05-11-2017 برقم ايداع   5033 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/11/2027  12:00:00ص

44 - ميخائيل عزمى مسعد حنا روفائيل وشريكه قانون 72 لسنه 2017   شركة سبق قيدها برقم :   10304  

قيدت فى  05-11-2017 برقم ايداع   5034 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  04/11/2027  12:00:00ص

45 - اصيلى للحاصلت الزراعية Asilay For Agricultural Crops ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

10413  قيدت فى  04-12-2017 برقم ايداع   5579 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/12/2027  12:00:00ص

46 - براق العبادى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   10456  قيدت فى  13-12-2017 برقم ايداع   5781 

وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/12/2027  12:00:00ص
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47 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   893  قيدت فى  06-07-2014 برقم ايداع   1792 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2024  12:00:00ص

48 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   893  قيدت فى  06-07-2014 برقم ايداع   1793 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2024  12:00:00ص

49 - مزايا للعطور والهدايا   شركة سبق قيدها برقم :   893  قيدت فى  29-11-2015 برقم ايداع   3830 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2025  12:00:00ص

50 - الوطنية للصناعات الدوائية والكيماوية - دواك   شركة سبق قيدها برقم :   1501  قيدت فى  

10-04-2007 برقم ايداع   494 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/04/2027  12:00:00ص

51 - شركه البويات والصناعات الكيماويه )باكين(   شركة سبق قيدها برقم :   1892  قيدت فى  

19-11-2007 برقم ايداع   1826 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2027  12:00:00ص

52 - الوطنية لتصنيع العلف   شركة سبق قيدها برقم :   4700  قيدت فى  14-12-2011 برقم ايداع   

2648 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/12/2026  12:00:00ص

53 - تعافى الدولية للرعاية الصحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4843  قيدت فى  19-02-2012 برقم 

ايداع   439 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/02/2027  12:00:00

ص

54 - احمد جلل عبد الغفار دسوقى سنجر وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   5398  قيدت فى  

02-12-2012 برقم ايداع   2783 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/12/2027  12:00:00ص

55 - الوطنية لجدود الداوجن   شركة سبق قيدها برقم :   5509  قيدت فى  16-01-2013 برقم ايداع   153 

وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2023  12:00:00ص

56 - جراند فالي للتجارة والتوكيلت التجارية 

grand Valley For Trade And Agencies

 ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9197  قيدت فى  18-01-2017 برقم ايداع   268 وفى تاريخ  

08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2027  12:00:00ص

57 - احمد محمد صلح نيازى احمد شكرى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   10314  قيدت فى  

07-11-2017 برقم ايداع   5106 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/11/2027  12:00:00ص

58 - ابتو الدولية المحدودة   شركة سبق قيدها برقم :   165578  قيدت فى  26-05-2004 برقم ايداع   

4457 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/05/2024  12:00:00ص

59 - بنك قطر الوطنى الهلى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1306  قيدت فى  30-10-2016 برقم ايداع   

3701 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/10/2026  12:00:00ص

60 - البافاريه لصناعه السيارات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1381  قيدت فى  31-03-2016 برقم 

ايداع   1146 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2026  

12:00:00ص

61 - ام اتش جروب لللكترونيات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1488  قيدت فى  01-01-2003 برقم 

ايداع   1 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

62 - ميتكو للصناعات النسيجية محمد و تامر جمال الدين ابراهيم و شريكهما   شركة سبق قيدها برقم :   1707  

قيدت فى  15-10-2003 برقم ايداع   385 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  14/10/2023  12:00:00ص

63 - مستشفى دار الشفاء والمل ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1921  قيدت فى  29-11-2007 برقم 

ايداع   1915 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  

12:00:00ص
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64 - مصر اللواء للمقاولت ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9312  قيدت فى  22-02-2017 برقم ايداع   

718 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/02/2027  12:00:00ص

65 - طليطلة لدارة المنشات السياحية والستثمار السياحي ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9972  قيدت فى  

17-08-2017 برقم ايداع   3620 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2027  12:00:00ص

66 - تيتان للتوكيلت الملحيه Titan shipping ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10161  قيدت فى  

16-10-2017 برقم ايداع   4611 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

15/10/2027  12:00:00ص

67 - إليجانت جروب للتجارة والمقاولت ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10449  قيدت فى  

12-12-2017 برقم ايداع   5748 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/12/2027  12:00:00ص

68 - درويش للحاق العمالة المصرية بالخارج ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1933  قيدت فى  

05-12-2007 برقم ايداع   1950 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/12/2027  12:00:00ص

69 - الفيحاء للبلستيك ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5444  قيدت فى  23-12-2012 برقم ايداع   

2989 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  22/12/2027  12:00:00ص

70 - أيمن شعبان محمد خشبه وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   8128  قيدت فى  03-02-2016 برقم ايداع   

386 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/02/2026  12:00:00ص

71 - ايمن شعبان محمد خشبه وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   8128  قيدت فى  31-03-2016 برقم ايداع   

1150 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/03/2026  12:00:00ص

72 - العروبة للخدمات المتكاملة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8341  قيدت فى  07-04-2016 برقم 

ايداع   1223 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/04/2026  

12:00:00ص

73 - الرواد للمن والحراسة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9654  قيدت فى  18-05-2017 برقم ايداع   

2048 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/05/2027  12:00:00ص

74 - عالم البنيان للنشاءات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9734  قيدت فى  06-06-2017 برقم ايداع   

2374 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2027  12:00:00ص

75 - المصرية اليطالية لتصنيع الدوات المنزلية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10374  قيدت فى  

21-11-2017 برقم ايداع   5389 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/11/2027  12:00:00ص

76 - مجمع فتح ا للتبريد والتجميد والتصنيع والنقل المجمد ) علي مسعد احمد فتح ا و محمد درويش محمد (   

شركة سبق قيدها برقم :   145496  قيدت فى  28-11-1997 برقم ايداع   10060 وفى تاريخ  

12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  12:00:00ص

77 - عمر اسماعيل حسنين وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   145548  قيدت فى  01-12-1997 برقم 

ايداع   10194 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/11/2027  

12:00:00ص

78 - محمد السيد عثمان السيد وشركاه )الشركة الفنية لصناعة نجف الفلورسنت(   شركة سبق قيدها برقم :   

147314  قيدت فى  07-06-1998 برقم ايداع   4631 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  06/06/2023  12:00:00ص

79 - زهران للثاث والديكور ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1927  قيدت فى  03-12-2007 برقم ايداع   

1935 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص

Pico Petroleum integrated services - 80 - بيكو بتروليم انتجريتد سيرفيسز - منطقة حرة ش.م.م

free zone - S.A.E    شركة سبق قيدها برقم :   1947  قيدت فى  12-12-2007 برقم ايداع   2001 

وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص
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81 - جونسون كونترولز ايجيبت ليمتد   شركة سبق قيدها برقم :   2177  قيدت فى  10-04-2008 برقم ايداع   

724 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/04/2023  12:00:00ص

82 - دمج شركه مستشفى الحجاز التخصصى د.حسن توفيق وشركاه توصيه بسيطه فى شركه مصر الحجاز 

للخدمات الطبيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4239  قيدت فى  11-04-2001 برقم ايداع   264 وفى 

تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/04/2026  12:00:00ص

83 - شركه مصر والحجاز للخدمات الطبيه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4239  قيدت فى  

01-11-2004 برقم ايداع   738 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/10/2024  12:00:00ص

84 - سيتى نايل بلست لصناعة الجولة CITY NILE PLAST ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5386  

قيدت فى  26-11-2012 برقم ايداع   2738 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  25/11/2027  12:00:00ص

85 - الكويتية للمنشات السياحية والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5421  قيدت فى  2012-12-11 

برقم ايداع   2886 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

86 - العربية السويدية للصناعات الغذائية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5433  قيدت فى  2012-12-18 

برقم ايداع   2941 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  

12:00:00ص

87 - الهدى لهندسة خراطة وسباكة المعادن ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5437  قيدت فى  

19-12-2012 برقم ايداع   2960 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/12/2027  12:00:00ص

88 - سيفتى للصناعه والتجاره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   8838  قيدت فى  09-10-2016 برقم 

ايداع   3353 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/10/2026  

12:00:00ص

89 - الروضة للخدمات والنشاءات والستثمار ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9874  قيدت فى  

19-07-2017 برقم ايداع   3041 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/07/2027  12:00:00ص

90 - فايب لتجارة المستلزمات الطبية VIBE ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10423  قيدت فى  

06-12-2017 برقم ايداع   5623 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/12/2027  12:00:00ص

91 - الطارق لتوريد الحاصلت الزراعية

 ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10428  قيدت فى  07-12-2017 برقم ايداع   5641 وفى تاريخ  

13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2027  12:00:00ص

92 - النيل للسجاد والمفروشات ش.ذ.م.م .   شركة سبق قيدها برقم :   10462  قيدت فى  17-12-2017 برقم 

ايداع   5836 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/12/2027  

12:00:00ص

93 - هدى كمال محمد عمارة وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   10492  قيدت فى  25-12-2017 برقم 

ايداع   5998 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

94 - ياسر عباس كمالى محمود وشريكه شركة توصية بسيطة.   شركة سبق قيدها برقم :   10531  قيدت فى  

03-01-2018 برقم ايداع   69 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2028  12:00:00ص

95 - محمد قويسنى محمد مصطفى وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   1679  قيدت فى  05-07-2007 برقم 

ايداع   1077 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/07/2027  

12:00:00ص
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96 - ترانز مصر للنقل والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1984  قيدت فى  03-01-2008 برقم 

ايداع   23 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/01/2028  12:00:00

ص

97 - ترانز مصر للنقل والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1984  قيدت فى  12-11-2014 برقم 

ايداع   2982 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2024  

12:00:00ص

98 - أراب اكسبريس للنقل الدولى واللوجيستيك ) ش . م . م( .   شركة سبق قيدها برقم :   9745  قيدت فى  

11-06-2017 برقم ايداع   2441 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/06/2027  12:00:00ص

99 - المركز العربي للتنمية الدارية والدراسات الستراتيجية ش .ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10027  

قيدت فى  29-08-2017 برقم ايداع   3851 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  28/08/2027  12:00:00ص

100 - هانى محمد هنداوى محمد اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10354  قيدت فى  

19-11-2017 برقم ايداع   5318 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/11/2027  12:00:00ص

101 - الصفوة للمنشآت التعليمية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10370  قيدت فى  21-11-2017 برقم 

ايداع   5380 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/11/2027  

12:00:00ص

102 - اسكندرية بلست لتجارة الخامات والتوكيلت العالمية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10415  قيدت 

فى  04-12-2017 برقم ايداع   5584 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

03/12/2027  12:00:00ص

103 - اربى مينرالز -مصر للتخزين -منطقه حره R P MINERALS ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

145576  قيدت فى  03-10-2004 برقم ايداع   8225 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/10/2024  12:00:00ص

104 - اربى مينرالز -مصر للتخزين -منطقه حره R P MINERALS ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

145576  قيدت فى  03-12-1997 برقم ايداع   10296 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  02/12/2027  12:00:00ص

105 - ميديجاردنز للتنمية الزراعية واستصلح الراضى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1835  قيدت فى  

02-10-2007 برقم ايداع   1580 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/10/2027  12:00:00ص

106 - كواترو للتجاره و الخدمات ش م م  qwattro   شركة سبق قيدها برقم :   21542  قيدت فى  

30-12-2009 برقم ايداع   1000007 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/12/2024  12:00:00ص

107 - معامل المومة ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6252  قيدت فى  06-01-2014 برقم ايداع   52 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/01/2024  12:00:00ص

108 - خير الوادي  ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9266  قيدت فى  12-02-2017 برقم ايداع   539 

وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/02/2027  12:00:00ص

109 - الواحة الخضراء لتصدير الحاصلت الزراعية ش.م.م.   شركة سبق قيدها برقم :   9808  قيدت فى  

03-07-2017 برقم ايداع   2732 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/07/2027  12:00:00ص

110 - الرواد الحديثة للخدمات التعليمية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5399  قيدت فى  2012-12-02 

برقم ايداع   2784 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/12/2027  

12:00:00ص

111 - شانون للدوية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5707  قيدت فى  08-04-2013 برقم ايداع   

937 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/04/2023  12:00:00ص
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112 - العمار للتنمية الزراعية والنتاج الحيوانى والداجنى   شركة سبق قيدها برقم :   6683  قيدت فى  

14-07-2014 برقم ايداع   1866 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/07/2024  12:00:00ص

113 - شركة الوادي للتنمية الزراعية واستصلح الراضي ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10134  قيدت 

فى  10-10-2017 برقم ايداع   4495 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2027  12:00:00ص

114 - بيدكا للستشارات مصر Bidca Consulting Egypt - ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

10164  قيدت فى  17-10-2017 برقم ايداع   4618 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  16/10/2027  12:00:00ص

115 - اسكندرية للتكنولوجيا الطبية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   18975  قيدت فى  20-11-1997 برقم 

ايداع   1625 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2027  

12:00:00ص

116 - أجرو ماستر للتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   21289  قيدت فى  24-12-2017 برقم ايداع   

52511 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/12/2027  12:00:00ص

117 - النهضة لفرز وتعبئة وتبريد الحاصلت الزراعية ش.م.م قانون 72 لسنه 2017   شركة سبق قيدها برقم :   

1582  قيدت فى  23-05-2007 برقم ايداع   771 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  22/05/2027  12:00:00ص

118 - فايف ستارز للتنمية السياحية والعقارية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6647  قيدت فى  

26-06-2014 برقم ايداع   1710 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/06/2024  12:00:00ص

119 - بيل دونا للتريكو والملبس الجاهزه والقمشه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9698  قيدت فى  

29-05-2017 برقم ايداع   2240 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص

120 - بيل دونا للتريكو والملبس الجاهزه والقمشه ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9698  قيدت فى  

29-05-2017 برقم ايداع   2241 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/05/2027  12:00:00ص

121 - تارجت جلوبال للتوظيف Target Global for Overseas Recruitment ش.ذ.م.م   شركة سبق 

قيدها برقم :   10327  قيدت فى  12-11-2017 برقم ايداع   5183 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  11/11/2027  12:00:00ص

122 - شركة المثلث للتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   20641  قيدت فى  03-12-2013 برقم ايداع   

1000002 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2023  12:00:00

ص

123 - علء السيد محمد بدوي وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   522  قيدت فى  29-08-2005 برقم ايداع   

883 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/08/2025  12:00:00ص

124 - الوايلر - فريد للطلمبات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1796  قيدت فى  06-09-2007 برقم ايداع   

1452 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

125 - عبر المحيط للنقل والتجارة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2110  قيدت فى  04-03-2008 برقم 

ايداع   479 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  03/03/2023  12:00:00

ص

126 - نيو نفرتارى للستثمار السياحى والعقارى ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   4624  قيدت فى  

30-10-2011 برقم ايداع   2289 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/10/2026  12:00:00ص

127 - اس جى اس ايجيبت ليمتد   شركة سبق قيدها برقم :   5139  قيدت فى  11-07-2012 برقم ايداع   

1696 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  12:00:00ص
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128 - عبد الحكيم عبد العاطى مصطفى الجريسى وشركاه شركة توصية بسيطة   شركة سبق قيدها برقم :   

5393  قيدت فى  29-11-2012 برقم ايداع   2772 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

129 - برفكت اى تى Perfect IT ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5734  قيدت فى  2013-04-18 

برقم ايداع   1049 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/04/2023  

12:00:00ص

130 - محمد علي السيد ابوعوف وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   10514  قيدت فى  01-01-2018 برقم 

ايداع   4 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/12/2027  12:00:00ص

131 - مستشفى صفوه الرحمانيه التخصصى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10532  قيدت فى  

03-01-2018 برقم ايداع   70 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

02/01/2028  12:00:00ص

132 - شركة مغربي الزراعية ش.م.م ) اصبح المركز الرئيسى فرع (   شركة سبق قيدها برقم :   10922  

قيدت فى  19-01-2003 برقم ايداع   79 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/01/2028  12:00:00ص

133 - شركة الشرق الوسط لمراسيلي انديه الحمايه والتعويض   شركة سبق قيدها برقم :   309  قيدت فى  

01-01-1998 برقم ايداع   762 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2027  12:00:00ص

134 - وكالة سدره ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1946  قيدت فى  12-12-2007 برقم ايداع   1995 

وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  11/12/2027  12:00:00ص

135 - المصرية الكندية للمشروعات ) ايجى كان (

Egyptian Canadian for Projects ) Egycan(   شركة سبق قيدها برقم :   5259  قيدت فى  

23-09-2012 برقم ايداع   2200 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

22/09/2027  12:00:00ص

136 - المواسم للمناديل الصحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5456  قيدت فى  01-10-2014 برقم 

ايداع   2575 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2024  

12:00:00ص

137 - المواسم للمناديل الصحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5456  قيدت فى  25-12-2012 برقم 

ايداع   3047 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/12/2027  

12:00:00ص

138 - التحاد العربى للزيوت النباتية   شركة سبق قيدها برقم :   6056  قيدت فى  08-10-2013 برقم ايداع   

2470 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/10/2023  12:00:00ص

139 - كروس ورلد للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية 

Cross World For Import, Export And Commercial Agencies   شركة سبق قيدها برقم :   

8798  قيدت فى  19-09-2016 برقم ايداع   3147 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  18/09/2026  12:00:00ص

140 - احمد طه احمد بلل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   9708  قيدت فى  01-06-2017 برقم ايداع   

2296 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2027  12:00:00ص

141 - شركة الياسمين لتجارة حديد التسليح والسمنت   شركة سبق قيدها برقم :   10144  قيدت فى  

12-10-2017 برقم ايداع   4545 وفى تاريخ  22-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/10/2027  12:00:00ص

142 - الصفا والمروة للبذور والتقاوي ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   580  قيدت فى  2005-09-13 

برقم ايداع   965 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  12/09/2025  

12:00:00ص
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143 - اكوا ستار لحمامات السباحة ومعالجة المياة ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1954  قيدت فى  

17-12-2007 برقم ايداع   2027 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/12/2027  12:00:00ص

144 - اغابى للتنمية الزراعية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   2343  قيدت فى  02-07-2008 برقم ايداع   

1400 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/07/2023  12:00:00ص

145 - أحمد خالد عبد الفتاح خالد زيدان وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   8911  قيدت فى  2016-11-01 

برقم ايداع   3746 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/10/2026  

12:00:00ص

146 - ميسكا للبرمجيات ونظم المعلومات ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9031  قيدت فى  2016-12-07 

برقم ايداع   4258 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/12/2026  

12:00:00ص

147 - عوض منشاوى مجلى عبدالقوى وشريكه قانون 72 لسنه 2017   شركة سبق قيدها برقم :   3721  

قيدت فى  03-04-2012 برقم ايداع   837 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  02/04/2027  12:00:00ص

148 - فلوكيجر جروب للتجارة والصناعة FLUCKIGER ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   6149  قيدت 

فى  09-04-2017 برقم ايداع   1381 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

08/04/2027  12:00:00ص

149 - انجيدج الدوليه للستشارات Engage International ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9367  

قيدت فى  09-03-2017 برقم ايداع   949 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  08/03/2027  12:00:00ص

150 - الزيوت الصناعية المتخصصة )اسلوب(   شركة سبق قيدها برقم :   2821  قيدت فى  2009-03-19 

برقم ايداع   569 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/03/2024  

12:00:00ص

151 - العالمية الجديدة للتنمية وادارة المنشأت السياحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9566  قيدت فى  

02-05-2017 برقم ايداع   1690 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

01/05/2027  12:00:00ص

152 - اى تى كومرشيالز- المحدودة مصر ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9663  قيدت فى  

18-05-2017 برقم ايداع   2068 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/05/2027  12:00:00ص

153 - ربحان لعموم المقاولت والتسويق العقارى ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10133  قيدت فى  

10-10-2017 برقم ايداع   4494 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/10/2027  12:00:00ص

154 - سفيانو بولو لصناعة البن وتعبئة المواد الغذائية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10525  قيدت فى  

01-01-2018 برقم ايداع   40 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

31/12/2027  12:00:00ص

155 - السكندرية للعمارة والتخطيط ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   19190  قيدت فى  1997-12-06 

برقم ايداع   6442 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/12/2027  

12:00:00ص

156 - الشركه المتحده لحليج وتصدير القطان   شركة سبق قيدها برقم :   608  قيدت فى  2005-09-22 

برقم ايداع   1029 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2025  

12:00:00ص

157 - مان كرو للستثمار السياحى والعقارى ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   1971  قيدت فى  

27-12-2007 برقم ايداع   2071 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/12/2027  12:00:00ص
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158 - عدنان محمود صوفان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   5373  قيدت فى  18-11-2012 برقم ايداع   

2658 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/11/2027  12:00:00ص

159 - عدنان محمد صوفان وشريكه )شركة تضامن(   شركة سبق قيدها برقم :   5373  قيدت فى  

18-11-2012 برقم ايداع   2659 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/11/2027  12:00:00ص

160 - هورس باورللتجارة والصناعة   شركة سبق قيدها برقم :   5434  قيدت فى  18-12-2012 برقم ايداع   

2950 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2027  12:00:00ص

161 - بيت الصيادلة لتجارة الدوية والمستلزمات الطبية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5920  قيدت فى  

18-07-2013 برقم ايداع   1873 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/07/2023  12:00:00ص

162 - بيت الصيادلة لتجارة الدوية والمستلزمات الطبية ش.ذ.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5920  قيدت فى  

18-07-2013 برقم ايداع   1874 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/07/2023  12:00:00ص

163 - سيمرز للهندسة والصناعة Seamers Enginering Industries ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   

9786  قيدت فى  20-06-2017 برقم ايداع   2635 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  19/06/2027  12:00:00ص

164 - سيمرز للهندسة والصناعة Seamers Enginering Industries ش.م.م قانون 72 لسنه 2017   

شركة سبق قيدها برقم :   9786  قيدت فى  30-07-2017 برقم ايداع   3222 وفى تاريخ  2022-12-28  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

165 - الدولية للستثمار التجارى والصناعى )الصياد تريدنج -مصر(   شركة سبق قيدها برقم :   5103  قيدت 

فى  21-09-2016 برقم ايداع   3168 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/09/2026  12:00:00ص

166 - اتش اى سى ايجيبت للصناعات الغذائية H.I.C - EGYPT ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   5439  

قيدت فى  19-12-2012 برقم ايداع   2967 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  18/12/2027  12:00:00ص

167 - ايمن مسعود عبدالهادى مسعود وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   9780  قيدت فى  2017-06-20 

برقم ايداع   2624 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/06/2027  

12:00:00ص

168 - أميرت بلس لدارة المطاعم والكافتيريات والمنشأت السياحية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   9847  

قيدت فى  12-07-2017 برقم ايداع   2902 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  11/07/2027  12:00:00ص

169 - الكوم لستصلح الزراعى والتنمية ش.م.م   شركة سبق قيدها برقم :   10632  قيدت فى  

29-01-2018 برقم ايداع   514 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/01/2028  12:00:00ص
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