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قيود أفراد

1 - الزبير للستثمار العقاري لصاحبها على حسين فكرى زبير على تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد 

فى 11-12-2022 برقم ايداع 3222 ورقم قيد 9916    محل رئيسى  عن الستثمار العقاري بالمدن و 

المجتمعات العمرانيه الجديده و المناطق النائيه و خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم 

موافقه الهيئه  مسبقا فيلزم موافقه الهيئه مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ز 

مراعاه قرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنه 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 و تعديلته ., بجهة 

محافظة السماعيلية 174 الشارع التجارى - الشيخ زايد -

2 - مدحت محمد محمد عبدربه نعمان لصاحبها // مدحت محمد محمد عبدربه تاجر فرد  رأس ماله 

100,000.000 قيد فى 19-12-2022 برقم ايداع 3295 ورقم قيد 9923    محل رئيسى  عن اقامه المزارع 

السمكيه وعلى المنشاه الحصول على كافه التراخيص اللزمه لممارسه النشاط, بجهة محافظة السماعيلية ظهر 

الجبل , القنطره غرب

3 - وندر فاشون WONDER FASHION بنظام المناطق الحره العامه بالسماعيليه لصاحبها انيس حنش عبد 

الرحمن الغالبى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 21-12-2022 برقم ايداع 3337 ورقم قيد 9927    

محل رئيسى  عن صناعه الملبس الجاهزه بكافة انواعها مع اللتزام بتصدير 100% من حجم الصادرات السنويه 

. مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمه 

لممارسه نشاطها, بجهة محافظة السماعيلية مساحة 1508 م2 المنطقه الحره العامه بالسماعيليه

فروع الفراد
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قيود الشركات

1 - محمد على حمزه شريف وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم 

ايداع    3139 ورقم قيد  9906    مركز عام  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع الشنط بكافة انواعها.  

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

هذه النشطة .  بجهة محافظة السماعيلية :بلوك 1 - شارع الجيش – البياضية – القنطرة غرب –

2 - المتحدة فارمز للتنمية الزراعية 

EL Motaheda Farms شركة  رأس مالها 10,000,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية, ومنها :-    3140 ورقم قيد  9907    مركز عام  عن 1-

استزراع الراضي  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.   )ب ( )أ (

المستصلحة.   ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

النتاج الحيواني والداجني  تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   2-

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو  والسمكي ومنه :-   )أ (

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض  اللحوم.   )ب (

إقامة  المزارع السمكية.   )ج ( إقامة وتشغيل المناحل.  3- أو التسمين أو اللحوم  )ت ( تربية الخيول.   )ث (

التصدير مع التزام  وتشغيل محطة لفرز وتدريج وتشميع وتعبئة الخضر والفاكهه والحاصلت الزراعية.  4-

الشركه القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 .   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 السماعيلية السماعيلية – مركز التل الكبير – القصاصين الجديدة بر 

أيمن ترعة السماعيلية.

3 - بادية للتجاره والتوريدات العامه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-12-2022 برقم ايداع    

3144 ورقم قيد  9908    مركز عام  عن التجارة والتوريدات العامة  وتعبئه وتغليف المواد الغذائية لدي الغير 

وطباعه مستلزمات الدعاية والعلن والكرتون  لدي الغير   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح 

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

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

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

القانون .  بجهة محافظة السماعيلية شارع شبين الكوم امام جراج فورد اعلي صيدليه العراقي الدور السادس - 

ثاني السماعيلية -

4 - عبير محمد طه خليل وشركائها شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    3162 ورقم قيد  9910    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع ورق الطباعه بمختلف انواعه 

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

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  بجهة محافظة السماعيلية مساحه 505.60 م2 بالمنطقة الصناعية الثانية-

5 - الكرنك للتوريدات العامة ش.ذ.م.م شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم 

ايداع    3165 ورقم قيد  9911    مركز عام  عن 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 السويس العقار بالقطعه رقم 146 السلم 1 ش عمر بن عبد العزيز فيصل-
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6 - صلح الدين للتجارة  والتوزيع شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    

3171 ورقم قيد  9912    مركز عام  عن لتجاره العامه والتوزيع 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 السماعيلية رقم 7 شارع المدرسه اليابانية منطقه فيدكو-

7 - كيمت للحاق العمالة بالداخل شركة  رأس مالها 240,000.000 قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    

3194 ورقم قيد  9913    مركز عام  عن إلحاق العمالة المصرية بالداخل   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السويس 16 شارع القائد جوهر السويس

8 - راية انترناشيونال لتصنيع الملبس 

Raya International شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   08-12-2022 برقم ايداع    

3208 ورقم قيد  9915    مركز عام  عن أنشطه داخل ق 72   إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس .  

أنشطه خارج ق 72   الستيراد والتصدير مع التزم الشركة بأحكام  القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن 

سجل المستوردين والقيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 .  مع التزام الشركه 

افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطه الواردة بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا 

الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا عدم تمتع 

النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السويس عقار رقم5  المنطقة الصناعية القديمة –

9 - ترى شات للتطبيقات الرقمية شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   11-12-2022 برقم ايداع    

أعمال التوصيف والتحليل  3224 ورقم قيد  9917    مركز عام  عن تصميم وإنتاج البرامج :-   )أ (

أعمال تصميم وإنتاج البرامج  والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.   )ب (

إنتاج  والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.   )ت (

المحتوى اللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.    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 .  -                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 السويس مدينة الرحاب عماره 54 -

10 - اتش ال ام للتصدير والتوريدات العمومية شركة  رأس مالها 1,000.000 قيدت فى   2022-12-14 

التصدير .مع التزام الشركه القيد في سجل  برقم ايداع    3258 ورقم قيد  9918    مركز عام  عن -

اداره المطاعم .   التوريدات العمومية .  - المصدرين وفقا لحكام القانون 118 لسنه 1981 وتعديلته .  -

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 السماعيلية 5 , 

7 , 179 ش النهضه والتحرير
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11 - عوض منير خلبوطه وشريكه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   14-12-2022 برقم 

ايداع    3267 ورقم قيد  9920    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع الملبس الجاهزة 

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

اللزمة لممارسة هذه النشطة .  بجهة محافظة السماعيلية ش السكندرية -القنطرة غرب-

12 - جراند أوشن جروب للحاق العماله 

Grand Ocean Group شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   15-12-2022 برقم ايداع    

3282 ورقم قيد  9922    مركز عام  عن إلحاق العماله المصريه بالداخل   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين 

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

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

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

لحكام القانون .  بجهة محافظة السويس قطعة 42 شارع سعد زغلول – مدينة السلم 2 -

13 - محمد زمزمى صالح زمزمى و شريكه شركة  رأس مالها 500,000.000 قيدت فى   2022-12-19 

برقم ايداع    3316 ورقم قيد  9924    مركز عام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع انظمه فصل الغازات 

وانظمه معالجه المياه وانظمه التحكم الليكتروني وصناعه البلوف ومستلزماتهم    وذلك دون الخلل بأحكام 

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

محافظة السويس شقه 3 الدور الول العلوي برج لوران – الملحه الجديده -

14 - العابد للنتاج الحيواني شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   20-12-2022 برقم ايداع    

3329 ورقم قيد  9925    مركز عام  عن تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو 

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

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

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

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

السماعيلية مزرعه رقم 214-56 الكائنه بمجمع مزارع السعيد بالكيلو 25/95 طريق القاهره السماعيلية 

الصحراوي – أمام مجلس مدينه ابو صوير

15 - ارك تيك للخدمات البحريه العامه - منطقه حره

ARC TECH GENERAL MARINE SERVICES FREE ZONE شركة  رأس مالها 

1,000,000.000 قيدت فى   21-12-2022 برقم ايداع    3339 ورقم قيد  9928    مركز عام  عن 1-

التوريدات البحرية للسفن بكافة احتياجاتها  وتشمل تخزين وتوريد )قطع الغيار والماكينات البحرية 

والكيماويات والمنظفات  ومهمات السلمه البحرية( فيما عدا المشروبات الكحولية والسلع المحظورة بكافة 

تخزين وتوريد الجديد من الزيوت والشحوم الواردة من خارج البلد وإعادة تصديرها لخارج  انواعها.  2-

تخزين السجائر والسجائر اللكترونية والتبغ الخام والمعسل بكافة  البلد ودون دخولها السوق المحلى.  3-

تخزين وتملك وتأجير واستئجار الفنادر المانعة  انواعها ومستلزماتها بغرض إعادة التصدير للخارج.  4-

للحتكاك للوحدات العائمة بجميع مقاساتها ومشتملتها والخراطيم الناقلة للسوائل والغازات من والى السفن 

تقديم كافة الخدمات الفنية والستشارية وخدمات صيانة وإصلح معدات السلمة البحرية  والمنصات البحرية.  5-

والماكينات الرئيسية وإصدار شهادات الصلحية والفحص للمعدات البحرية والسلمة البحرية.  مع اللتزام 

تخزين وتوريد اللت والمعدات والمهمات وقطع الغيار الخاصة  بالتصدير لخارج البلد بنسبة %100.  6-

بشركات البترول العاملة فى مجالت الحفر والستكشاف والتنقيب , وذلك كله للشركات والجهات المعفاة فى 

مجالت البحث والستكشاف والتنقيب تحت مظلة وزارة البترول والشركات العاملة خارج جمهورية مصر 

العربية ومشروعات المناطق الحرة, مع السماح للشركة بالتعامل بنسبة 20% من حجم تعاملتها السنوية فى 

السوق المحلى مع الجهات والشركات غير المعفاة العاملة تحت مظلة وزارة البترول.  ويجوز للشركة أن تشترك 

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

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

القانون .  بجهة محافظة السويس مساحة 950 م2 ) قطعة رقم 5 بلوك  C ( المنطقه الحره العامه ببورتوفيق -
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16 - الكرنك للستصلح الزراعى

EL Karnk شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   25-12-2022 برقم ايداع    3352 ورقم قيد  

استصلح واستزراع الراضي البور أو الصحراوية, ومنها :-    9932    مركز عام  عن غرض الشركة :   1-

استزراع الراضي  استصلح وتجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها قابلة للستزراع.   )ب ( )أ (

المستصلحة.   ويشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض الستصلح والستزراع, وأن 

النتاج الحيواني والداجني  تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع وليس الري بطريق الغمر.   2-

تربية جميع أنواع الحيوانات, سواء كان ذلك لنتاج السللت أو اللبان أو التسمين أو  والسمكي ومنه :-   )أ (

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو إنتاج البيض  اللحوم.   )ب (

المزارع السمكية.    وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  أو التسمين أو اللحوم.  )ت (

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

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

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

السويس 6 طريق ناصر – برج جمعية عتاقه شقه 18 – حى السويس -

17 - سبارتا لصناعة الحذية والشنط

 Sparta For the manufacture of shoes and bags شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت 

فى   29-12-2022 برقم ايداع    3431 ورقم قيد  9942    مركز عام  عن إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

الحذية والشنط.    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 السماعيلية هنجر بناحية 

قطعة 49 – حوض 6 ب – المنايف – مركز أبو صوير -
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فروع الشركات

1 - شركة ابو العمايم للستثمار الداجنى د السيد محمد محمد ابو العمايم وشريكته   قيدت فى   2022-12-05 

برقم ايداع    3167 ورقم قيد   3859   فرعى  عن اقامة وتشغيل مصنع لصناعة اضافات لعلف ومركزات 

الدواجن ومعمل تفريغ  بجهة محافظة الشرقية القطعه رقم 113 المنطقه الصناعيه طريق بلبيس ك5

2 - رامبل للستثمارات الزراعية والغذائية   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    3160 ورقم قيد   9909   

فرعى  عن غرض الشركة : انشطه داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 : اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

منتجات اللحوم واللبان والمواد الغذائيه / استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله 

للستسزراع واستسزراع الراضى المستصلحه ويشترط  فى الحالتين ان تكون الراضى  مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطرق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

رقم 356 لسنه 2008 / تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم / تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم / اقامه المزارع السمكيه __ انشطه خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 : الستيراد 

والتصدير  / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانون ا / التوريدات العمومية تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 121 لسنه 1981فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يدخل باحكام القوانين المنظمه 

لهذا الغرض توزيع المنتجات الغذائيه واللحوم واللبان مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل 

نشاط على حده وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

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

اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة القاهرة الدور الرضى – القطعه 22.21 – 

مربع 911 – 4 شارع محمد غنيم – ارض الجولف – مدينه نصر

3 - رامبل للستثمارات الزراعية والغذائية   قيدت فى   05-12-2022 برقم ايداع    3160 ورقم قيد   9909   

فرعى  عن غرض الشركة : انشطه داخل قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 : اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع 

منتجات اللحوم واللبان والمواد الغذائيه / استصلح وتجهيز الراضى بالمرافق الساسيه التى تجعلها قابله 

للستسزراع واستسزراع الراضى المستصلحه ويشترط  فى الحالتين ان تكون الراضى  مخصصه لغراض 

الستصلح والستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى الستزراع وليس الرى بطرق الغمر فيما عدا 

المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنه 2007 ومراعاه قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 

رقم 356 لسنه 2008 / تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك لنتاج السللت او اللبان او التسمين او 

اللحوم / تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت او التفريخ او انتاج البيض او 

التسمين او اللحوم / اقامه المزارع السمكيه __ انشطه خارج قانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 : الستيراد 

والتصدير  / التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانون ا / التوريدات العمومية تلتزم الشركه باحكام القانون 

رقم 121 لسنه 1981فى شان سجل المستوردين ول ينشئ تاسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها ال بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ل يدخل باحكام القوانين المنظمه 

لهذا الغرض توزيع المنتجات الغذائيه واللحوم واللبان مع اللتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل 

نشاط على حده وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص 

اللزمه لممارسه هذه النشطه ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول 

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

اوتشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون  بجهة محافظة السماعيلية افتتاح الفرع / المزرعة الكائنة فى 

الكيلو 92 طريق القاهرة السماعيلية الصحراوى
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4 - جولدن سكان للشعه Golden Scan   قيدت فى   07-12-2022 برقم ايداع    3199 ورقم قيد   

9397   فرعى  عن اقامه و اداره مركز متخصص في الشعه و التحاليل الطبيه . بشرط ان تقدم )10%( سنويا 

بالمجان من الحالت التي يتم تقديم الخدمه الطبيه او العلجيه او التشخيصيه لها بالنسبه للمراكز    و علي الشركة 

الحصول علي موافقه المجالس الطبيه المتخصصه .  وذلك دون الخلل باحكام القوانين واللوائح والقرارات 

السارية , وبشرط استصدار التراخيص اللزمة لممارسة هذه النشطة 0  ويجوز للشركة ان تشترك باي وجه من 

الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق اغراضها في مصر 

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

السويس موقع ممارسه النشاط فى : برج لوران تقسيم الملحه الجديده قطعه رقم 11 الدور الرضى والدور الول

5 - نعيم خلبوطه حكيم رزق ا وشريكه   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    3313 ورقم قيد   7577   

فرعى  عن :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع الملبس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات . 

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة السماعيلية افتتاح فرع انتاجى بالعنوان / مساحة 530 م2 بالمنطقه الصناعية 

الثانيه -

6 - نعيم خلبوطه حكيم رزق ا وشريكه   قيدت فى   19-12-2022 برقم ايداع    3315 ورقم قيد   7577   

فرعى  عن :  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة انواع الملبس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات . 

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

لمباشرة نشاطها.  بجهة محافظة السماعيلية مساحه 7827.7 م2 بالمنطقه الصناعية الولى -

7 - التنين الصفر للجمباز GYMNASTICS YELLOW DRAGON )ش.م.م(   قيدت فى   

19-12-2022 برقم ايداع    3303 ورقم قيد   9696   فرعى  عن أنشطة داخل قانون 72:  1 - الدارة و 

التسويق وتشغيل اللعاب الرياضية.  2 - إنشاء الندية الخاصة و الكاديميات و الندية الصحية و مراكز اللياقة 

البدنية.  أنشطة خارج قانون 72:  3 -  تجارة الملبس والجهزة والدوات والمستلزمات الرياضية .  4 - 

التوريدات العمومية .  مع التزام الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للنشطه الوارده بقانون 

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

الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات 

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

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

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .  بجهة محافظة السماعيلية الدور الرضي  2 شارع 5 تقسيم 

البلح -

8 - أى تك لتجارة الجهزة المنزلية   قيدت فى   28-12-2022 برقم ايداع    3405 ورقم قيد   5324   

تجارة وبيع الحاسب اللي  تجارة الدوات والجهزة المنزلية والكهربائية بجميع أنواعها  2. فرعى  عن 1-

تجارة وبيع اجهزة الهواتف المحمولة واكسسوارتها   التوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه  4. ومستلزماته  3.

تجارة وبيع المراتب والمفروشات  مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار  .5

التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه و يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوم و ه 

مع الشركات وغيرها التى تزال اعمال شبيه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى 

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

التنفيذيه  بجهة محافظة السماعيلية رقم 1-2 اسفل العقار رقم81 شارع البنك مدينة المستقبل -

9 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م(   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    3426 ورقم 

قيد   3558   فرعى  عن نفس نشاط المركز الرئيسي  بجهة محافظة الشرقية الوحدات رقم 

4/5/6/7/22/23/24/25 بالمنطقة الصناعية C2 عنبر )أ( نموذج )أ( بمجمع الصناعات الصغيره –

10 - موريس ابراهيم جاب ا بشارة وشريكيه   قيدت فى   29-12-2022 برقم ايداع    3420 ورقم قيد   

9859   فرعى  عن نفس نشاط الرئيسى  بجهة محافظة السماعيلية عنبر رقم 1منطقه حوض السادس البياضيه 

قطعه رقم 159 قريه البياضيه القنطره غرب
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

 محو - شطب

1 - العطار للستثمار العقاري لصاحبها حسن عبد الرحمن سويلم عبد ا العطار  تاجر فرد سبق قيده برقم   

5739 قيد فى 17-03-2014 برقم ايداع  370 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد

2 - محمد ابراهيم احمد ابراهيم لصاحبها محمد ابراهيم احمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   9257 قيد فى 

15-08-2021 برقم ايداع  1360 وفى تاريخ  01-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد

3 - سبيد جروب لصحبتها نسرين محمد محمود محمد جيـل  تاجر فرد سبق قيده برقم   8074 قيد فى 

10-09-2018 برقم ايداع  1926 وفى تاريخ  13-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد

4 - العلياء للنتاج الحيواني لصاحبتها علياء علي السيد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   9471 قيد فى 

02-01-2022 برقم ايداع  7 وفى تاريخ  25-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد

5 - برنت ارت لمستلزمات الكمبيوتر لصاحبها احمد محمد عبد العزيز محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   

3669 قيد فى 18-07-2010 برقم ايداع  1604 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو 

القيد

6 - اكس برو للصناعه لصاحبها احمد مدحت يوسف مسعد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   7194 قيد فى 

13-07-2017 برقم ايداع  1357 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد

رأس المال

1 - العربيه للمنظفات الصناعيه ) هاي لوكس ( لصاحبها عادل حلمي امين ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   

4567 قيد فى 18-01-2005 برقم ايداع   140 فى تاريخ  12-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس 

ماله  3,000,000.000

2 - مودرن تريد للصناعات الغذائية لصاحبها احمد خير احمد عراقي رسلن تاجر فرد سبق قيده برقم   9578 

قيد فى 28-03-2022 برقم ايداع   795 فى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

5,000,000.000

3 - منشأة افريكان لنتاج الكراسى البلستيك لصاحبها نوره سعيد محمد على محمد كساب تاجر فرد سبق قيده 

برقم   5851 قيد فى 14-07-2014 برقم ايداع   886 فى تاريخ  26-12-2022   تم تعديل رأس المال 

ليصبح رأس ماله  5,000,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - محمود السعيد مرسى محمود لصاحبها محمود السعيد مرسى محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    9318 قيد 

فى 19-09-2021 برقم ايداع    1593 وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

السماعيلية العمار جمعيه وادى الملك

2 - محمد محسن محمد عامر لصاحبها محمد محسن محمد عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    7376 قيد فى 

23-10-2017 برقم ايداع    2102 وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

المركز الرئيسى وموقع ممارسه النتشاط : عنبر انتج بالدور الول علوى بمساحه 500م2 بالقطعه الصناعيه رقم 

12 بالمنطقه الصناعيه B3 )) وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل استثمار العاشر من رمضان ((

النشاط

1 - فاسكو للتصميم والنشاء لصاحبها // محمد مدحت محمد عيسى شعت تاجر فرد سبق قيده برقم  9457 قيد فى 

22-12-2021 برقم ايداع    2315وفى تاريخ  21-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  انشطه ق 72 : 1 )ا( 

اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحي او الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلتها . )ب( انشاء 

الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وادارتها واستغللها وصيانتها . )ت(تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة 

خطوط مترو النفاق او اجزاء منها . )ث( تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية 

داخل المدن او بين المدن . )ج( تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل انفاق السيارات . )ح( اعداد الدراسات والبحوث 

الفنية والقتصادية ودراسات الجدوي للمشروعات الستثمارية في مجال البنية الساسية .  2 تخطيط واقامة وتنمية 

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

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

2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 

2012 وتعديلته (  3- اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخشاب البلستيكيه وبدائلها   انشطة خارج ق 72 : 

المقاولت العامة والتوريدات العامة .- تجاره الخشاب البلستيكيه وبدائلها  مع التزام المنشاه افراد حسابات مالية 

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

التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 وكذا عدم تمتع النشطة خارج قانون 

الستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون .

2 - منشأة افريكان لنتاج الكراسى البلستيك لصاحبها نوره سعيد محمد على محمد كساب تاجر فرد سبق قيده 

برقم  5851 قيد فى 14-07-2014 برقم ايداع    886وفى تاريخ  26-12-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الكراسى البلستيك بجميع انواعها و كافة المنتجات البلستيكية و جميع مشتقاتها 2- 

تصنيع ما سبق لدى الغير . مع التزام المنشاه افراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حدا, ومع 

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشأة الحصول وعلى كافة التراخيص اللزمة لمباشرة 

نشاطها

3 - ايميكو جراند لستشارات تكنولوجيا صناعه الغذيه و العصائر لصاحبها / ايمن السيد محمد حسن تاجر فرد 

سبق قيده برقم  6153 قيد فى 05-05-2015 برقم ايداع    759وفى تاريخ  29-12-2022  تم تعديل النشاط 

ليصبح  1  اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و تعبئة العصائر بكافة انواعها 2  استشارات فنيه في تكنولوجيا صناعة 

المنتجات الغذائيه و العصائر و المخبوزات و الحلويات و تقديم الدعم الفنى في البحاث و التطوير لمصانع الغذية

الكيان القانوني
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   9464 وتم ايداعه بتاريخ   

28-12-2021  برقم ايداع 2,351.000 الى : المصريه اللمانيه لصناعة الحلويات والمواد الغذائية لصاحبها 

عمرو محمد عبدا جاد

2 -  فى تاريخ    21-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   9457 وتم ايداعه بتاريخ   

22-12-2021  برقم ايداع 2,315.000 الى : فاسكو للتصميم والنشاء لصاحبها // محمد مدحت محمد عيسى 

شعت

3 -  فى تاريخ    29-12-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   6153 وتم ايداعه بتاريخ   

05-05-2015  برقم ايداع 759.000 الى : ايميكو جراند لستشارات تكنولوجيا صناعه الغذيه و العصائر 

لصاحبها / ايمن السيد محمد حسن

الشخاص

تعديلت السجل التجارى شركات
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

محو - شطب

1 - شركة ابو العمايم للستثمار الداجنى د السيد محمد محمد ابو العمايم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    

3859 قيدت فى 04-04-2013 برقم ايداع   1000014 وفى تاريخ  05-12-2022   تم محو - شطب السجل 

الغاء الفرع

2 - شنيدر الكتريك مصر ش 0 م 0 م   شركة سبق قيدها برقم    2894 قيدت فى 26-05-2009 برقم ايداع   

672 وفى تاريخ  11-12-2022   تم محو - شطب السجل امر محو للغاء الفرع

3 - شركة جميل السيد احمد السباعى وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم    4788 قيدت فى 20-03-2005 برقم 

ايداع   552 وفى تاريخ  14-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد // 

جميل السيد احمد السباعى مصفيا للشركه للقيام باعمال التصفيه على ان تكون مده التصفيه )سنه( تبدا من تاريخ 

التاشير بالسجل التجارى

4 - المجموعة المصرية للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم    1782 قيدت فى 

21-08-2007 برقم ايداع   1250 وفى تاريخ  15-12-2022   تم محو - شطب السجل محو القيد

5 - بنك السكان و التعمير   شركة سبق قيدها برقم    2364 قيدت فى 25-06-2008 برقم ايداع   1003 وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

6 - بنك التعمير و السكان   شركة سبق قيدها برقم    2364 قيدت فى 25-06-2008 برقم ايداع   1002 وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

7 - بنك التعمير و السكان   شركة سبق قيدها برقم    6665 قيدت فى 22-08-2016 برقم ايداع   1327 وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

8 - عقاري للسكان   شركة سبق قيدها برقم    5644 قيدت فى 28-11-2013 برقم ايداع   1849 وفى تاريخ  

21-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعين السيد // عماد محمود ثروت 

عبدالحليم اسماعيل القرعلى على ان تكون مده التصفيه سنه من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

9 - العرفة للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم    4442 قيدت فى 11-12-2011 برقم ايداع   1956 

وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

10 - لوجيك جروب للمقاولت و التوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم    8283 قيدت فى 

22-01-2019 برقم ايداع   133 وفى تاريخ  26-12-2022   تم محو - شطب السجل محو قيد الشركه

11 - المراء لنتاج السيراميك   شركة سبق قيدها برقم    3439 قيدت فى 06-04-2010 برقم ايداع   772 

وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

12 - بسطتهالك لتكنولوجيا المعلومات وتدريب الموارد البشرية   شركة سبق قيدها برقم    9929 قيدت فى 

18-01-2022 برقم ايداع   1000003 وفى تاريخ  27-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع 

لتحويله الى رئيسى

13 - شركة كليوباترا لصناعة الزجاج   شركة سبق قيدها برقم    4218 قيدت فى 06-09-2004 برقم ايداع   

1010 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد // هشام 

حسن على عبدالهادى مصفى قانونى على ان تكون مده التصفيه ثلث سنوات تبدا فى 2022/07/30 وتنتهى فى 

2025/07/30

14 - احمد حنفي محمد عطوة وشريكته   شركة سبق قيدها برقم    9024 قيدت فى 28-04-2021 برقم ايداع   

801 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

15 - الشركه البور سعيديه للصناعات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم    38896 قيدت فى 2001-08-07 

برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع

16 - رائف محمود حامد حسنى رائف و شركاه   شركة سبق قيدها برقم    38896 قيدت فى 2001-08-07 

برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  28-12-2022   تم محو - شطب السجل الغاء الفرع
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

رأس المال

1 - كريم وحيد الصلى درغام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2938 قيدت فى 18-06-2009 برقم ايداع    

824وفى تاريخ  06-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,000,000.000

2 - ماجنوم لوجستيك شركة سبق قيدها برقم     3384 قيدت فى 09-03-2010 برقم ايداع    541وفى تاريخ  

11-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000,000.000

3 - ف . س . شرم الشيخ ش ذ م م شركة سبق قيدها برقم     1578 قيدت فى 29-05-2007 برقم ايداع    

743وفى تاريخ  22-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,001,000.000

4 - احمد حنفي محمد عطوة وشريكته شركة سبق قيدها برقم     9024 قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    

1982وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,500,000.000

5 - اوتوتراك للصناعات المغذية للسيارات ) عبد اللطيف موسى عبد اللطيف الزغل وشريكيه ( شركة تضامن 

شركة سبق قيدها برقم     8 قيدت فى 27-03-2005 برقم ايداع    11وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل 

رأس المال رأس مالها  2,400,000.000
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جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين

1 - شركة المتحدة للعبوات الزجاجيه ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     58 قيدت فى 06-04-2005 برقم ايداع    

81وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية القطعة رقم 112, 113 بالمنطقة 

A6 وقطعة الرض رقم 122 بالمنطقة الصناعية A6 الصناعية

2 - ايه اس جروب للملبس والتوريدات العموميه A.SGroup  )ش.ذ.م.م( شركة سبق قيدها برقم     8096 

قيدت فى 18-09-2018 برقم ايداع    2010وفى تاريخ  04-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة 

دمياط افتتاح فرع بالعنوان : محل رقم 8 _ مول مشرفه بلزا _ ميدان مشرفه _ السياله

3 - شركة ابو العمايم للستثمار الداجنى د السيد محمد محمد ابو العمايم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

3859 قيدت فى 24-02-2004 برقم ايداع    148وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية القطعه رقم 113 المنطقه الصناعيه طريق بلبيس ك5

4 - شركة ابو العمايم للستثمار الداجنى د السيد محمد محمد ابو العمايم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

3859 قيدت فى 24-02-2004 برقم ايداع    148وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية المركز الرئيسى ومعمل تفريخ  بالعنوان الصالحية الجديدة بالقصاصين شرق

5 - شركة ابو العمايم للستثمار الداجنى د السيد محمد محمد ابو العمايم وشريكته شركة سبق قيدها برقم     

3859 قيدت فى 24-02-2004 برقم ايداع    148وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة الشرقية الغاء الفرع الكائن فى : معمل تفريخ  بالعنوان الصالحية الجديدة بالقصاصين شرق لتحوله لمركز 

رئيسي

6 - طارق محمد احمد بدر و شريكته ) السمه التجاريه اويل تراك للمناطق الحره( شركة سبق قيدها برقم     

4866 قيدت فى 12-08-2012 برقم ايداع    1232وفى تاريخ  05-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السويس القطعه رقم )4( بلوك )C(  بداخل المنطقة الحرة العامة بعتاقة بمساحة 1000م2

 VAN OORD SHIP MANAGEMENT BV-Free Zone 7 - فان اورد لدارة الشحن - منطقة حره

شركة سبق قيدها برقم     9855 قيدت فى 06-11-2022 برقم ايداع    2877وفى تاريخ  05-12-2022   تم 

تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس علي مساحه 1659 م2 بالقطعه رقم 3 بلوك H - بالمنطقه الحره العامه 

بعتاقه السويس

8 - اى بى جى سيرفيس للمناطق الحرة ش م م بنظام المناطق الحرة العامة بالسويس شركة سبق قيدها برقم     

3559 قيدت فى 31-05-2010 برقم ايداع    1197وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السويس القطعه رقم ) 4( بلوك )G( بمساحه 1000م2 المنطقه الحره العامه

SEAGATE EXPRESS FOR SHIPPING  9 - سى جيت أكسبرس للتوكيلت الملحية

AGENCIES ESC  )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     7066 قيدت فى 16-03-2017 برقم ايداع    

655وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 13 ب شارع خالد بن الوليد 

ميدان عرابى بجوار البنك الهلى المصرى الدور الرابع علوى

10 - جولدن سكان للشعه Golden Scan شركة سبق قيدها برقم     9397 قيدت فى 09-11-2021 برقم 

ايداع    1969وفى تاريخ  07-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس موقع ممارسه النشاط فى 

: برج لوران تقسيم الملحه الجديده قطعه رقم 11 الدور الرضى والدور الول

11 - رجب عبد الحميد صبره وشريكه شركة سبق قيدها برقم     5844 قيدت فى 10-07-2014 برقم ايداع    

867وفى تاريخ  08-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس المركز الرئيسى وموقع ممارسه 

النشاط فى : سوق المثلث النموذجى
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12 - محمد على محمد على خيال وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2383 قيدت فى 09-07-2008 برقم 

ايداع    1067وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السكندرية العقار رقم 12 _ ) 

شارع النصر المنشيه الدور الرابع (

13 - محمد على محمد على خيال وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2383 قيدت فى 09-07-2008 برقم 

ايداع    1067وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة دمياط شارع 75 فيل 57 قسم 

راس البر

14 - محمد على محمد على خيال وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2383 قيدت فى 09-07-2008 برقم 

ايداع    1067وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد العقار رقم 37 شارع 

حافظ ابراهيم والجيش _ عماره اليسقى الدور الثانى _ بجوار مسجد صبح

15 - محمد على محمد على خيال وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     2383 قيدت فى 09-07-2008 برقم 

ايداع    1067وفى تاريخ  14-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحر الحمر العقار رقم 3 _ 

شارع سفاجا مساكن ك 3 _ متفرع من فندق اشجار فندق الجزيره

16 - بسطتهالك لتكنولوجيا المعلومات وتدريب الموارد البشرية شركة سبق قيدها برقم     9938 قيدت فى 

30-06-2021 برقم ايداع    30143وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

تعديل العنوان - العقار رقم 239 الدور الول شارع الحرية السماعلية اول - محافظة السماعلية . وبذلك ينقل 

القيد الى استثمار السماعلية

17 - بسطتهالك لتكنولوجيا المعلومات وتدريب الموارد البشرية شركة سبق قيدها برقم     9938 قيدت فى 

30-06-2021 برقم ايداع    30143وفى تاريخ  15-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

الغاء الفرع -  العقار رقم 239 الدور الول شارع الحرية السماعلية اول - محافظة السماعلية .

18 - نانا سيكريت NaNa Secret شركة سبق قيدها برقم     6802 قيدت فى 19-12-2016 برقم ايداع    

2112وفى تاريخ  18-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية افتتاح فرع انتاجي بالعنوان / قطعه 

- A5 213 - المنطقه الصناعيه

19 - المواد الزراعية للتنميه شركة سبق قيدها برقم     9103 قيدت فى 10-03-2021 برقم ايداع    447وفى 

تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 155 شارع السكندريه حى الفرنج

20 - التنين الصفر للجمباز GYMNASTICS YELLOW DRAGON )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

9696 قيدت فى 03-07-2022 برقم ايداع    1700وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح 

محافظة السماعيلية الدور الرضي  2 شارع 5 تقسيم البلح -

21 - ويلمار فارم للدوية WELLMER PHARM شركة سبق قيدها برقم     9939 قيدت فى 

21-10-2019 برقم ايداع    44199وفى تاريخ  19-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس 

تعديل العنوان - الوحدة رقم 102 الدور الول برج زمزم الملحة الجديدة - السويس . وبذلك ينقل القيد

22 - السعودية المصرية للملح والمعادن سيكو سولت شركة سبق قيدها برقم     555 قيدت فى 2005-08-17 

برقم ايداع    951وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء الفرع بالعنوان 

حوض داوود - زمام البركة - المرج -

23 - مستر اوليمبيا جيم Mr.Olympia GYM )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9013 قيدت فى 

08-12-2020 برقم ايداع    1918وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية 

155 شارع السكندريه حي الفرنج -

24 - فلح للستثمار الصناعي شركة سبق قيدها برقم     9394 قيدت فى 07-11-2021 برقم ايداع    1958

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية عقار رقم 16080 منطقة 20 -الحي 

الخامس -امام مستشفي فريد حبيب - ) وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل استثمار القاهره (
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25 - فلح للستثمار الصناعي شركة سبق قيدها برقم     9394 قيدت فى 07-11-2021 برقم ايداع    1958

وفى تاريخ  21-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية الغاء الفرع الكائن فى ) عقار رقم 

16080 منطقة 20 -الحي الخامس -امام مستشفي فريد حبيب - ( لتحويله الى رئيسى

26 - المراء لنتاج السيراميك) سيراميكا وبورسلينالبوتيه -ماجستيك- صوفيا -ستار -بولونيا -ميراج- كونكورد 

-مراسى-فانتوم -رافال-اباتشى( شركة سبق قيدها برقم     3746 قيدت فى 22-10-2003 برقم ايداع    837

وفى تاريخ  27-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السويس الغاء الفرع )) النتاجى بالعنوان : شمال 

خليج السويس قطع ارقام من 465 / 65 / الى 472 / 72 منطقة توسعات عتاقة((

27 - أى تك لتجارة الجهزة المنزلية شركة سبق قيدها برقم     5324 قيدت فى 20-03-2013 برقم ايداع    

560وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية رقم 1-2 اسفل العقار رقم81 

شارع البنك مدينة المستقبل -

28 - جولد ستار للستثمار السياحي والعقاري )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     6207 قيدت فى 

16-06-2015 برقم ايداع    1042وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة الغاء 

الفرع بالعنوان / 82 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر اول

29 - جولد ستار للستثمار السياحي والعقاري )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     6207 قيدت فى 

16-06-2015 برقم ايداع    1042وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة 

اضافه فرع بالعنوان 104 شارع عباس العقاد - الدور الخامس -

30 - محمد هاني عبدالوهاب عبدالقادر وشريكه شركة سبق قيدها برقم     8767 قيدت فى 06-02-2020 برقم 

ايداع    261وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية قمه فايد , امام باب 2 

كليه الضباط بفايد

31 - احمد حنفي محمد عطوة وشريكته شركة سبق قيدها برقم     9024 قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    

1982وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية الغاء الفرع الكائن فى )144 

ش العشريني حي السلم -(

32 - احمد حنفي محمد عطوة وشريكته شركة سبق قيدها برقم     9024 قيدت فى 20-12-2020 برقم ايداع    

1982وفى تاريخ  28-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية موقع ممارسه النشاط الصناعى 

: مصنع بالعنوان 42 ش الجندول والعشرينى حى السلم

33 - )شركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية ش0م0م( شركة سبق قيدها برقم     3558 قيدت فى 

14-05-2003 برقم ايداع    348وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الشرقية 

الوحدات رقم 4/5/6/7/22/23/24/25 بالمنطقة الصناعية C2 عنبر )أ( نموذج )أ( بمجمع الصناعات الصغيره 

–

34 - موريس ابراهيم جاب ا بشارة وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     9859 قيدت فى 08-11-2022 برقم 

ايداع    2901وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة السماعيلية عنبر رقم 1منطقه 

حوض السادس البياضيه قطعه رقم 159 قريه البياضيه القنطره غرب

35 - موريس ابراهيم جاب ا بشارة وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     9859 قيدت فى 08-11-2022 برقم 

ايداع    2901وفى تاريخ  29-12-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة بورسعيد محل رقم 21 بالعماره 3 

موقع د مشروع المل )) وبذلك ينقل القيد الى مكتب سجل استثمار بورسعيد ((
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النشاط

1 - شركة دعاء السيد على ضيف وشريكيها شركة سبق قيدها برقم     755 قيدت فى 09-02-2006 برقم ايداع    

139 وفى تاريخ  04-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الملبس الجاهزة  

وتطريز القمشه  وتصنيع المفروشات  .  وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها

2 - كريم وحيد الصلى درغام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2938 قيدت فى 18-06-2009 برقم ايداع    

824 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح غرض الشركة :-  أول – إقامة وتشغيل مصنع لـ :-   

تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات:-  أ – تجهيز منتجات أسماك وقشريات ورخويات وهى :-  3-

أسماك أخرى محضرة.  ب- إنتاج ) مصنعات السماك والقشريات والرخويات (  أسماك مجهزة مجمدة.  4-

كابوريا مجهزة  إستاكوزا نيلى مجهزة ومجمدة.  7- أسماك بلطى شرائح طازجة أو مبردة.  6- وهى :-  5-

جمبرى مجمد بأنواعه.  ثانيا – إقامة ثلجة لـ :-  حفظ وتبريد وتجميد وتخزين مختلف المواد  معبأة مجمدة.  8-

كاليمارى  إخطابوط مجمد.  6- أسماك محفوظة بالتجميد.  5- الغذائية بدون إستخدام المونيا وهى :-  4-

وسبيط مجهز ومجمد.  ثالثا – التصدير فيما هو مسموح به قانونا.  وعلى الشركة إفراد حسابات مستقلة ومركز 

مالى مستقل لكل نشاط على حده – وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل للنشطة الواردة 

بقانون الستثمار ولئحته التنفيذية وفى حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز 

الواردة بقانون الستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولئحته التنفيذية مع عدم تمتع النشطة خارج قانون الستثمار 

المشار إليه بالضمانات والحوافز الواردة بقانون الستثمار وبلئحته التنفيذية.  مع إلتزام الشركة بإستيفاء شروط 

القيد في سجل المصدرين وفقا لحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 .  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح 

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

3 - المصريه لمنتجات اللبان والضافات الغذائيه )ايجى ديرى ( شركة سبق قيدها برقم     4109 قيدت فى 

30-06-2004 برقم ايداع    727 وفى تاريخ  15-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة و تشغيل مصنع 

لنتاج إضافات الصناعات الغذائية بكافة أشكالها و أنواعها بما فيها محسنات القوام و مكسبات الطعم و الرائحة و 

الضافات الخاصة بمنتجات اللبان و الحلويات و اللحوم و العصائر و المخبوزات.تصنيع مكملت غذائية و 

تصنيع صناعات غذائية وتصنيع إضافات أعلف وتصنيع أعلف حيوانية وتصنيع و تعبئة منتجات الشركة و 

التصنيع و التعبئة للغير لكل من  العصائر و مركزات العصائر و اللبان و المربات و المخبوزات و المركزات 

الناتجة من الحاصلت الزراعية و الغذية المتخصصة وتربية جميع أنواع الحيوانات سواء كانت لنتاج السللت 

و اللبان و التسمين و اللحوم وتربية جميع أنواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك لنتاج السللت أو التفريخ أو 

إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم والمزارع السمكية وإستصلح و تجهيز الراضي بالمرافق الساسية التي تجعلها 

قابلة للستزراع و إستزراع الراضي المستصلحة و يشترط في الحالتين أن تكون الراضي مخصصة لغراض 

الستصلح و الستزراع و أن تستخدم طرق الري الحديثة في الستزراع و ليس الري بطريق الغمر ومحلب 

لللبان والستيراد والتصدير و التوكيلت التجارية وتلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 و القانون 

رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين و تنظيم أعمال الوكالة التجاريةو على الشركة الحصول على 

كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها و يجوز للشركة أن تكون لها أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج كما يجوز لها 

أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها و ذلك طبقا  لحكام القانون و لئحته التنفيذية.
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4 - الفراشة لصناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف ش م م شركة سبق قيدها برقم     3804 قيدت فى 

24-12-2003 برقم ايداع    1026 وفى تاريخ  18-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح إقامة وتشغيل مصنع 

لنتاج وطباعة الورق بمادة البلستيك لتعبئة المواد الغذائية من مشتقات البلستيك والتغليف للورق , كذلك طباعة 

جميع مستلزمات مواد التعبئة والتغليف وصناعة البلستيك وصناعة الحبار وكذلك إنتاج رولت فيلم بلستيك 

وشنط وأكياس بمادة البولى ايثلين والبولى بروبلين  والبولي استر المبطن باللمنيوم والبولى ايثلين . سادة ومطبوع 

. وجميع مشتقات صناعة البلستيك وطباعتها  , تصنيع وانتاج البوليمرات الصناعية بكافة انواعها و كافة انواع 

مواد البولي يوريثان والبولي سترين والرزينات والصبغة واللواصق, تصنيع وتجهيز وطلء وحفر سلندرات ) 

اسطوانات ( الطباعة  ) بعمود ادارة وبدون عمود ( والحفر على اللواح المعدنية الزنكوغراف .  وعلى الشركة 

الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .

5 - التنين الصفر للجمباز GYMNASTICS YELLOW DRAGON )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     

9696 قيدت فى 03-07-2022 برقم ايداع    1700 وفى تاريخ  19-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 

أنشطة داخل قانون 72:  1 - الدارة و التسويق وتشغيل اللعاب الرياضية.  2 - إنشاء الندية الخاصة و 

الكاديميات و الندية الصحية و مراكز اللياقة البدنية.  أنشطة خارج قانون 72:  3 -  تجارة الملبس والجهزة 

والدوات والمستلزمات الرياضية .  4 - التوريدات العمومية .  مع التزام الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالي 

مستقل للنشطه الوارده بقانون الستثمار وفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا 

والحوافز الوارده بقانون الستثمار رقم 72 لسنه 2017 وكذا عدم تمتع النشطه خارج قانون الستثمار بالضمانات 

والحوافز الوارده بذات القانون.  وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية , وبشرط 

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

وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج , كما 

يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون .

6 - مستر اوليمبيا جيم Mr.Olympia GYM )ش.م.م( شركة سبق قيدها برقم     9013 قيدت فى 

08-12-2020 برقم ايداع    1918 وفى تاريخ  21-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح قامه وتشغيل مركز 

لياقه بدنيه )جيم(   جميع الخدمات التي تقدم من خلل المجال الرياضي سواء كان ذلك في صوره الداره 

اوالتسويق او التشغيل او اداره اللعاب الرياضيه او انشاء النديه الخاصه او الكاديميات او النديه الصحيه او 

مراكز اللياقه البدنيه  ويجوز للشركه ان تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيه 

باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر اوفي الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

7 - أى تك لتجارة الجهزة المنزلية شركة سبق قيدها برقم     5324 قيدت فى 20-03-2013 برقم ايداع    

تجارة الدوات والجهزة المنزلية والكهربائية  560 وفى تاريخ  28-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1-

التوكيلت التجاريه والتوريدات العموميه  4. تجارة وبيع الحاسب اللي ومستلزماته  3. بجميع أنواعها  2.

تجارة وبيع المراتب والمفروشات  مع مراعاه احكام  تجارة وبيع اجهزة الهواتف المحمولة واكسسوارتها  5.

القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و بشرط استصدار التراخيص اللزمه لممارسه هذه النشطه و يجوز للشركه 

ان تكون لها مصلحه او تشترك باى وجه من الوم و ه مع الشركات وغيرها التى تزال اعمال شبيه باعمالها او التى 

قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريها او 

تلحقها بها وذلك طبقا لحكام القانون ولئحته التنفيذيه

8 - اوتوتراك للصناعات المغذية للسيارات ) عبد اللطيف موسى عبد اللطيف الزغل وشريكيه ( شركة تضامن 

شركة سبق قيدها برقم     8 قيدت فى 27-03-2005 برقم ايداع    11 وفى تاريخ  29-12-2022    تم تعديل 

النشاط ليصبح اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع قطع الغيار المغذيه لصناعه السيارات و المرايات الجانبيه والفوانيس 

والمعادن والكاوتشوك والصاج _ التصدير _ الستيراد وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة 

لبماشرة نشاطها وعلى الشركة مراعاة القيد بسجل المصدرين رقم 118 لسنة 1975 .   وتلتزم الشركة بافراد 

حسابات مستقلة لكل نشاط على حدا. وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص اللزمة لمباشرة نشاطها .  مع 

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

نشاطها
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الكيان القانونى

1 - كريم وحيد الصلى درغام وشركاه شركة سبق قيدها برقم     2938 قيدت فى 18-06-2009 برقم ايداع    

824 وفى تاريخ  06-12-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة

السم والسمة

1 -  فى تاريج :06-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 2938   وتم 

ايداعه بتاريخ 18-06-2009 برقم ايداع    824 الى    كريم وحيد الصلى درغام وشركاه

2 -  فى تاريج :07-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9914   وتم 

ايداعه بتاريخ 07-12-2022 برقم ايداع    3200 الى   تمويلى للمشروعات متناهية الصغر

3 -  فى تاريج :14-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 9919   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-12-2022 برقم ايداع    3266 الى   البنيان العربي للتشيد والبناء

4 -  فى تاريج :20-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 8425   وتم 

ايداعه بتاريخ 12-05-2019 برقم ايداع    892 الى   أرابيل للتقنيات الطبية

5 -  فى تاريج :22-12-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 3146   وتم 

ايداعه بتاريخ 16-11-2009 برقم ايداع    1616 الى   الصالحية للمسبوكات المعدنية ولدائن البلستيك وتصنيع 

قطع غيار السيارات
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الشخاص

1 - حازم خميس امين الهلباوي  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3610   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-07-2003 برقم ايداع   285 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2003  بــ :  على ان يكون حق 

الدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للسيد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب والسيد نائب رئيس 

مجلس الدارة والعضو المنتدب "مجتمعين أو منفردين" وليا  منهما الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

اشكالها وكذلك الحق فى التعامل مع جميع البنوك والمصارف فى الرهن والقرض والسحب واليداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

, وكذا لهما الحق فى التوقيع على عقود  البيع وعقود الشراء لصول الشركة , والتوقيع كذلك على عقود اليجار 

ايا  كانت مدته , ولهما الحق فى التوقيع امام مصلحة الشهر العقارى والسجل التجارى ومصلحة الضرائب وجهاز 

مدينة العاشر من رمضان وجميع اداراته , ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى الشركة وتحديد رواتبهم ولهما 

الحق فى قبض ودفع المبالغ المالية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد 

او بالجل ولهما الحق فى توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر.)ثانيا (الموافقة على تفويض السيد / 

رئيس مجلس الدارة    فى البيع والتنازل عن القطعه رقم 1/32 المنطقة الصناعية  ِِ(A1(   بالعاشر من رمضان 

مساحة 5500 م2 وذلك لصالح شركة / داماس للصناعات النسيجية )ش.م.م (   المقيدة بالسجل التجارى رقم 

1489 سجل تجارى استثمار السماعيلية وكذا فى التعامل امام جميع الجهات المختصة وامام جهاز مدينة العاشر 

من رمضان وجميع اداراتة وامام مأمورية الشهر العقارى والتوثيق فى التوقيع على عقود البيع البتدائية والنهائية 

الخاصة بالقطعه المذكورة .

2 -  محمد خميس امين الهلباوى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3610   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-07-2003 برقم ايداع   285 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2003  بــ :  

3 - مروه خميس امين  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3610   وتم ايداعه بتاريخ    2003-07-02 

برقم ايداع   285 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2003  بــ :  

4 - حامد مصطفى حامد متولى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3610   وتم ايداعه 

بتاريخ    02-07-2003 برقم ايداع   285 تم التأشير فى تاريخ 02-07-2003  بــ :  استقاله

5 - رضا محمد محى الدين احمد فرحات  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3871   وتم ايداعه بتاريخ    

01-03-2004 برقم ايداع   168 تم التأشير فى تاريخ 01-03-2004  بــ :  بموجب محضر اجتماع الجمعية 

العامة العادية للشركة المنعقد في 29/11/2022 والمعتمد من الهيئة العامة للستثمار بتاريخ 5/12/2022 تقرر 

وافقت الجمعية بالجماع على تفويض السيد/ خالد رجب جعفر ابراهيم رجب بدل  من السيد/ محمد  التي:   •

صفوت محمد مصطفى وذلك في صلحية التوقيع على عقود رهن المحل التجاري والبيع بكافة أنواعها وله حق 

توكيل البنوك في اجراء والتوقيع على عقود الرهن والبيع بكافة أنواعها سواء للنفس أو للغير نيابة عن الشركة.   

للسيد/ خالد رجب جعفر ابراهيم رجب والسيد/ محمد  ــ لتصبح صلحيات التوقيع نيابة عن الشركة كالتي:  •

فتحي محمد مشرف والسيد/ أحمد إبراهيم الدسوقي الصادق خير ا مجتمعين حق التوقيع على عقود رهن المحل 

التجاري والبيع بكافة أنواعها وله حق توكيل البنوك في اجراء والتوقيع على عقود الرهن والبيع بكافة أنواعها 

وافقت الجمعية بإجماع الراء على ابقاء باقي الصلحيات الواردة  سواء للنفس أو للغير نيابة عن الشركة.   •

بالسجل التجاري كما هي دون تعديل.

6 - عمرو عبدالصبور قابيل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5997   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2004 برقم ايداع   649 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2004  بــ :  اعاده تشكيل مجلس الداره

7 - تانيا حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5997   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2004 برقم ايداع   649 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2004  بــ :  ممثل لشركة / هيكسيا ايكوتيز 

كابيتال ش.م.م
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8 - كريم حامد الشيتى محمد على الشيتى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5997   وتم ايداعه بتاريخ    

25-05-2004 برقم ايداع   649 تم التأشير فى تاريخ 25-05-2004  بــ :  ممثل لشركة / اتش دى اند كى تى 

هولدنج

17 - سيبستيان كار  مدير عام   المقيد برقم قيد    1578   وتم ايداعه بتاريخ    29-05-2007 برقم ايداع   

743 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2007  بــ :  استقاله

18 - سالي ادوارد سامي فلتس  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1987   وتم ايداعه بتاريخ    

26-12-2007 برقم ايداع   1790 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2007  بــ :  

19 - ايهاب ادوارد سامى فلتس  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1987   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-12-2007 برقم ايداع   1790 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2007  بــ :  

20 - انجي ادوارد سامي فلتس  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    1987   وتم ايداعه 

بتاريخ    26-12-2007 برقم ايداع   1790 تم التأشير فى تاريخ 26-12-2007  بــ :  

44 - يوسف بن عبد القادر بن سالم باشنفر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    555   وتم 

ايداعه بتاريخ    17-08-2005 برقم ايداع   951 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2011  بــ :  تجديد مدة 

عضوية مجلس الداره

45 - ابراهيم بن عبد القادر بن سالم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    555   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2005 برقم ايداع   951 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2011  بــ :  

65 - محمد السيد ابراهيم شريف التركى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2191   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   546 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2014  بــ :  بدل من السيده // هاله محمد كمال 

هاشم

66 - هالة محمد كمال هاشم عبدالفتاح هاشم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    2191   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2008 برقم ايداع   546 تم التأشير فى تاريخ 31-08-2014  بــ :  

67 - هانى  احمد فؤاد مصيلحى على  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6042   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2015 برقم ايداع   151 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2015  بــ :  

68 - عرفه الطيب عبد الصمد محمد  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    6042   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2015 برقم ايداع   151 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2015  بــ :  

69 - محمد عبدالعليم عبدالصمد عبدالعليم  شريك موصى   المقيد برقم قيد    6042   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2015 برقم ايداع   151 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2015  بــ :  
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9 - خليل ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه بتاريخ    

تفويض السيد /رئيس مجلس  14-05-2003 برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  -

الدارة والعضو المنتدب )المهندس / خليل ابراهيم خليل (            والسيد /نائب رئيس مجلس الدارة والعضو 

المنتدب )الستاذ/ منير ابراهيم خليل ( الحق في التوقيع )مزدوجا" او منفردا" ( في فتح وتشغيل والسحب من 

حسابات خاصة بشركة فريش اليكتريك للجهزة المنزلية في جميع البنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية 

بكافة أنواعها )بما فيها التوقيع علي الشيكات واجراء التحويلت( و الحق في تفويض الغير في التعامل والتوقيع 

تفويض السيد /رئيس مجلس الدارة والعضو  عن الشركة لدي البنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية.   2-

المنتدب )المهندس / خليل ابراهيم خليل (            والسيد /نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )الستاذ/ 

منير ابراهيم خليل ( الحق في التوقيع )مزدوجا" او منفردا" (  علي عقود  التسهيلت المصرفية, وعقود البيع 

والرهن , وعقود المعاوضة,  وعقود الئتمان , وذلك بكافة أنواعها سواء لصالح النفس و الغير  وله حق التوكيل 

تفويض السيد /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ) لصالح البنوك والغير في كل او بعض مما ذكر    3-

المهندس / خليل ابراهيم خليل (            والسيد /نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )الستاذ/ منير 

ابراهيم خليل ( الحق في )مزدوجا" او منفردا" (  كفالة الشركات الشقيقة  والتابعة والغير امام البنوك والمصارف 

تفويض السيد /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )المهندس / خليل ابراهيم خليل (             والهيئات المالية.    4-

والسيد /نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )الستاذ/ منير ابراهيم خليل ( الحق في التوقيع )مزدوجا" او 

تفويض السيد /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب ) منفردا" ( التوقيع علي عقود تعديل الشركة .   5-

المهندس / خليل ابراهيم خليل ( الحق  في التصالح في القضايا والتنازل عنها.                                         

6-تفويض السيد /رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )المهندس / خليل ابراهيم خليل (            والسيد /نائب 

رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب )الستاذ/ منير ابراهيم خليل ( الحق في التوقيع )مزدوجا" او منفردا" (  

الحق في توكيل او تفويض الغير فيما سبق كله او بعضه

10 - خليل ابراهيم خليل  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3558   وتم ايداعه بتاريخ    

14-05-2003 برقم ايداع   348 تم التأشير فى تاريخ 05-01-2005  بــ :  - تفويض السيد / رئيس مجلس 

الداره الستاذ / خليل ابراهيم خليل في البيع و التنازل عن مساحة 18000 ) ثمانيه عشر - الف متر ( من مساحة 

القطعه رقم 9 المنطقه الصناعيه جنوب A6- مدينه العاشر من رمضان كما وافقت علي اعطائه الحق في تفويض 

او توكيل الغير في القيام بذلك

11 - سيزر اليزاندو جارزا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    757   وتم ايداعه بتاريخ    2006-02-12 

برقم ايداع   144 تم التأشير فى تاريخ 12-02-2006  بــ :  ممثل عن شركه / روهر بومبن اللمانيه -  – 

يكون حق التوقيع علي الحسابات الجارية في البنك الهلي المصري لكل من السادة التي أسمائهم مجتمعين أو 

منفردين : خالد جلل غنيم / باولو فاكيس / سيزر اليزوندو / خوسيخ اليزوندو جارزا اكليس / سيمون ويتاكر  

بحدود 4 مليون جنية مصري أو 350 ألف يورو أو 350 دولر أمريكي .   2 – يكون حق علي العتمادات 

المستندية وخطابات الضمان الممنوحة للشركة من البنك الهلي المصري ) اصدار – تعديل – الغاء – تجديد ( 

لكل من السادة التي أسمائهم مجتمعين:   خالد جلل غنيم و باولو فاكيس / خالد جلل غنيم و سيمون ويتاكر / 

خالد جلل غنيم ومحمد جمعه عبدالغني حسن / خالد جلل غنيم وسيزر اليزوندو / خالد جلل غنيم وخوسيه 

اليزوندو جارزا / سيزر اليزوندو وخوسيه اليزوندو كاناليس / بولو فاكس ومحمد جمعه عبدالغني حسن .  3 – 

يكون للسيد نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب , حق تمثيل الشركة والتوقيع والدارة نيابة عن الشركة 

أمام مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري لوزارة العدل وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية , والتعامل مع 

مصلحة الجمارك , والتعامل مع الهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة , والتعامل مع هيئات المواني والمطارات 

, وله حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر من سلطات واختصاصات مما سبق .

12 - صلح مهدي ابراهيم مهدي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    917   وتم ايداعه بتاريخ    2006-05-28 

برقم ايداع   546 تم التأشير فى تاريخ 28-05-2006  بــ :  بدل من // كرم عبدالعاطي عزالدين علي

13 - هشام محمد محمد مصطفى زيدان  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1317   وتم 

ايداعه بتاريخ    25-01-2007 برقم ايداع   109 تم التأشير فى تاريخ 25-01-2007  بــ :  تجديد نعيين 

مجلس الداره الحالي لدوره قادمه مدتها ثلث سنوات بذات اختصاصات المجلس السابق مع اضافه اختصاصات 

جديده لرئيس مجلس الداره و اعضاء مجلس الداره مجتمعين حق البيع للنفس او للغير و حق الرهن و القتراض 

.
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14 - محمد ابراهيم على القسطاوى  مدير   المقيد برقم قيد    1578   وتم ايداعه بتاريخ    29-05-2007 برقم 

ايداع   743 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2007  بــ :  

15 - سورانتوس اواننديس SARANTOS IOANNIDIS  مدير   المقيد برقم قيد    1578   وتم ايداعه 

بتاريخ    29-05-2007 برقم ايداع   743 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2007  بــ :  

16 - طارق محمد زكريا مصطفى كاشف  مدير عام   المقيد برقم قيد    1578   وتم ايداعه بتاريخ    

29-05-2007 برقم ايداع   743 تم التأشير فى تاريخ 29-05-2007  بــ :  استقاله

21 - عمر صبرى الشحات العقده  مدير عام   المقيد برقم قيد    2579   وتم ايداعه بتاريخ    2008-11-03 

برقم ايداع   1661 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها مع الغير ولـهم 

في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها مع كافة الجهات الحكومية والغير حكومية فيما عدا 

ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة . و له حق التعامل مع البنوك 

بالسحب و اليداع و تمثيل الشركة إمام الغير و الجهات الحكومية و غير الحكومية.   كما يكون لهم الحق في 

الشراء و البيع والرهن والقتراض بطريق العتمادات وشراء أو بيع جميع المهمات والبضائع والمنقولت 

والسيارات الخاصة والمملوكة للشركة. ويحق له تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ماذكر من هذه السلطات.  

ومنح كل من السيد/ عبدا أحمد صلح الدين و السيد / محمد أحمد سامى أحمد والسيد / عمر صبرى الشحات 

العقدة والسيد/ ديفيد أدريان لوفريدو والسيد/ جيفرى جيرالد نيوكلس ليكو والسيد / فيليب جول موريس ريدو 

والسيدة / بيتى سابرينا لدار حق التوقيع منفردين على كافة حسابات الشركة الحالية والمستقبلية امام جميع البنوك 

دون حد أقصى. وذلك في السحب واليداع واصدار دفاتر الشيكات و تظهير ودفع جميع الشيكات والتوقيع على 

كافة الوامر البنكية والوراق التجارية والتوقيع على أوامر التحويل واجراء التعاملت الخاصة بالعملة و فتح 

حسابات جديدة بأي عملة .وأن السيد / عبدا أحمد صلح الدين هو المسئول عن الستيراد والتصدير أمام الهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات

22 - فيليب جول موريس ريدو  مدير عام   المقيد برقم قيد    2579   وتم ايداعه بتاريخ    2008-11-03 

برقم ايداع   1661 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  

23 - بيتى سابرينا لدار  مدير عام   المقيد برقم قيد    2579   وتم ايداعه بتاريخ    03-11-2008 برقم ايداع   

1661 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  

24 - بينار كارباج  مدير عام   المقيد برقم قيد    2579   وتم ايداعه بتاريخ    03-11-2008 برقم ايداع   

1661 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  استقاله

25 - محمد احمد سامى احمد زيد  مدير عام   المقيد برقم قيد    2579   وتم ايداعه بتاريخ    2008-11-03 

برقم ايداع   1661 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  

26 - عبدا احمد صلح الدين عبدا  مدير عام   المقيد برقم قيد    2579   وتم ايداعه بتاريخ    

03-11-2008 برقم ايداع   1661 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  

27 - ديفيد أدريان لوفريدو  مدير عام   المقيد برقم قيد    2579   وتم ايداعه بتاريخ    03-11-2008 برقم 

ايداع   1661 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  

28 - جيفرى جيرالد نيوكلس ليكو  مدير عام   المقيد برقم قيد    2579   وتم ايداعه بتاريخ    2008-11-03 

برقم ايداع   1661 تم التأشير فى تاريخ 03-11-2008  بــ :  

29 - حنان محمود أمين محمد  مدير   المقيد برقم قيد    2618   وتم ايداعه بتاريخ    20-11-2008 برقم 

ايداع   1775 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  

30 - محمد  وجيه   عبد الرازق   البيلى  مدير عام   المقيد برقم قيد    2618   وتم ايداعه بتاريخ    

20-11-2008 برقم ايداع   1775 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  

31 - مها محمد وجيه عبد الرازق البيلي  مدير   المقيد برقم قيد    2618   وتم ايداعه بتاريخ    2008-11-20 

برقم ايداع   1775 تم التأشير فى تاريخ 20-11-2008  بــ :  

32 - لى تشوان فا  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    2669   وتم ايداعه بتاريخ    06-01-2009 برقم 

ايداع   34 تم التأشير فى تاريخ 06-01-2009  بــ :  الموافقه على تجديد عضويه مجلس الداره لمده ثلث 

سنوات اخرى مع بقاء الصلحيات كما هى من تاريخ التاشير بالسجل التجارى

33 - مصطفى كمال محمد الصياد  مدير عام   المقيد برقم قيد    3029   وتم ايداعه بتاريخ    2009-08-17 

برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2009  بــ :  يختص باداره العلقات العامه للشركه
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34 - برونو بوسكى Bruno Boschi  مدير عام   المقيد برقم قيد    3029   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2009 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2009  بــ :  يمثل المدير الشركة فى علقته 

مع الغير وله  منفردا في هذا الصدد  أوسع السلطات للتعامل باسمها واجراء كافه العقود   والمعاملت الداخله 

BRUNO BOSCHI   منفرداالحق فى التعامل باسم  ضمن غرض الشركه    للسيد /برونو بوسكى

الشركه ضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع 

الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح 

الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

لصول الشركه وممتلكاتها العقاريه والراضى والسيارات والتوقيع لدى الشهر العقارى وله الحق فى تعيين وعزل 

مستخدمى ووكلء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد 

كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او 

بالجل وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر

35 - الدو باتيونى ALDO BATTIONI  مدير   المقيد برقم قيد    3029   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2009 برقم ايداع   1123 تم التأشير فى تاريخ 17-08-2009  بــ :  ) استقاله (

36 - احمد سمير  فوزى حلمى  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    3107   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2009 برقم ايداع   1460 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2009  بــ :  

37 - عبدالفتاح جمعة بدر نوح  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    3107   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2009 برقم ايداع   1460 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2009  بــ :  استقاله

38 - غاده لبيب موسى وهبه  عضو مجلس من ذوى الخبرة   المقيد برقم قيد    3107   وتم ايداعه بتاريخ    

25-10-2009 برقم ايداع   1460 تم التأشير فى تاريخ 25-10-2009  بــ :  

39 - محمد فوزى حموده محمد خلف ا  مدير عام   المقيد برقم قيد    3114   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2009 برقم ايداع   1492 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2009  بــ :  

40 - فوزى حموده محمد خلف ا  مدير عام   المقيد برقم قيد    3114   وتم ايداعه بتاريخ    2009-10-29 

برقم ايداع   1492 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2009  بــ :  استقاله

41 - محمود فوزى حمودة محمد خلف ا  مدير عام   المقيد برقم قيد    3114   وتم ايداعه بتاريخ    

29-10-2009 برقم ايداع   1492 تم التأشير فى تاريخ 29-10-2009  بــ :  

42 - محمد صالح سالم محمد باشنفر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    555   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2005 برقم ايداع   951 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2011  بــ :  و العضو المنتدب للشؤن الماليه و 

الداريه و التجارية -

43 - على بن عبد القادر بن سالم باشنفر  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    555   وتم ايداعه بتاريخ    

17-08-2005 برقم ايداع   951 تم التأشير فى تاريخ 16-01-2011  بــ :  
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46 - محمد كرم محمد السيد الشرقاوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4074   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2011 برقم ايداع   511 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2011  بــ :  -يملك حق الدارة و التوقيع على 

معاملت الشركة: كل من :- السيد / محمد كرم محمد السيد الشرقاوي – رئيس مجلس الدارة و السيد / محمد 

محمد كرم محمد السيد الشرقاوي – نائب رئيس مجلس الدارة و السيد / عادل محمد كرم محمد السيد الشرقاوي 

– عضو مجلس الدارة المنتدب و السيد / وسام محمد كرم محمد السيد الشرقاوي – عضو مجلس الدارة المنتدب 

لهم ) منفردين أو مجتمعين( حق التوقيع عن الشركة في التوقيع نيابة عن الشركة على عقود القتراض والرهن 

بكافة أنواعها والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع 

العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع 

على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القتراض والرهن وكافة صور التعامل 

مع جميع البنوك والمصارف واستصدار خطابات وشهادات الضمان وفتح العتمادات المستندية واستلم الشهادات 

تحت التحصيل ولهم حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب 

ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد والجل ولهم حق اصدار التوكيلت لصالح البنوك  في كل أو بعض ما ذكر في هذا الصدد 

ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكروالتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به عقد الشركة أو 

قانون الشركات أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة.

47 - وسام محمد كرم محمد السيد الشرقاوى  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    4074   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2011 برقم ايداع   511 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2011  بــ :  

48 - محمد كرم محمد السيد الشرقاوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4074   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2011 برقم ايداع   511 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2011  بــ :  تجديد مده مجلس الداره

49 - محمد محمد كرم محمد السيد الشرقاوي  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4074   وتم ايداعه 

بتاريخ    13-04-2011 برقم ايداع   511 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2011  بــ :  

50 - عادل محمد كرم محمد السيد الشرقاوي  عضو منتدب   المقيد برقم قيد    4074   وتم ايداعه بتاريخ    

13-04-2011 برقم ايداع   511 تم التأشير فى تاريخ 13-04-2011  بــ :  

51 - وصفى حسن زكى صالح  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4868   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2012 برقم ايداع   1235 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2012  بــ :  

52 - يسرى حسن وجيه محمود محمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4868   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2012 برقم ايداع   1235 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2012  بــ :  

53 - خالد عيد عواد سالم  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4868   وتم ايداعه بتاريخ    2012-08-12 

برقم ايداع   1235 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2012  بــ :  تجديد مده مجلس الداره لمده ثلث سنوات بذات 

التشكيل ونفس الختصاص

54 - هشام محمد عبد الرازق هدهود  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4868   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2012 برقم ايداع   1235 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2012  بــ :  

55 - محمد مصطفى محمود عفيفى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4868   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2012 برقم ايداع   1235 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2012  بــ :  

56 - ممدوح عطيه محمد هنداوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    4868   وتم ايداعه بتاريخ    

12-08-2012 برقم ايداع   1235 تم التأشير فى تاريخ 12-08-2012  بــ :  

57 - محمد سيد عويس السيد فراج  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5585   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2013 برقم ايداع   1583 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2013  بــ :  
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58 - عادل حمدى فتوح حماد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5585   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2013 برقم ايداع   1583 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2013  بــ :  للسيد / عادل حمدى فتوح حماد 

رئيس مجلس الدارة )منفردا(  حق تمثيل الشركة في علقاتها مع الغير و له في هذا الصدد أوسع السلطات في 

التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على 

الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك 

والمصارف  وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وكذلك حق التوقيع على عقود الشركاء والعقود ببكافة 

أنواعها  باسم الشركة ولمصلحتها والحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وابرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وكذلك حق توكيل أو تفويض الغير في كل 

أو بعض ما ذكر.

59 - راضى  حمدى فتوح حماد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5585   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2013 برقم ايداع   1583 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2013  بــ :  

60 - عماد الحسينى سيد احمد محمد شابون  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5585   وتم ايداعه بتاريخ    

01-10-2013 برقم ايداع   1583 تم التأشير فى تاريخ 01-10-2013  بــ :  

61 - اشرف عامر جوده عامر محمود  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    5728   وتم 

ايداعه بتاريخ    11-03-2014 برقم ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2014  بــ :  اعاده تشكيل 

مجلس الداره

62 - جوده عامر جوده عامر محمود  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5728   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2014 برقم ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2014  بــ :  

63 - خالد محمد عطيه مرعى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5728   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2014 برقم ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2014  بــ :  استقاله من عضويه مجلس الداره

64 - فكرية جودة عبدالمجيد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    5728   وتم ايداعه بتاريخ    

11-03-2014 برقم ايداع   341 تم التأشير فى تاريخ 11-03-2014  بــ :  

70 - عصام محمد علي علي الشناوي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    33792   وتم ايداعه بتاريخ    

21-04-1997 برقم ايداع   1338 تم التأشير فى تاريخ 13-05-2015  بــ :  رئاسة مجالس الدارة والجمعيات 

العمومية وإدارة أعمالها . اول/  تمثيل الشــركة أمام القضاء والغير . التوقيع علي الميزانيات والمراكز المالية . 

توقيع عقود القرض والرهن . توقيع عقود المعاوضة بأي قيمة مع مراعاة اعتماد الجمعية العامة العادية . توقيع 

عقود بيع الخدمات بدون حد أقصــي مع مراعاة اعتماد الجمعية العامة . توقيع عقود شراء الصول والخدمات 

بدون حد أقصــي . النكار والبراء و القرار بالصلح والتنازل أمام الشهر العقاري وعن كافة القضايا أمام 

المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية واستلم المبالغ المقضي بها  .) لرئيس مجلس الداره منفردا وله الحق في 

توكيل وتفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر .  (  ثانيا /  التعامل مع البنوك وإجراء كافة المعاملت البنكية 

بدون حد أقصــي وفتح الحسابات باسم الشــركة وتحرير وصرف الشيكات وفتح العتمادات المستندية بدون حد 

أقصــي منفردا  أو مجتمعا  مع السيد / العضو المنتدب في كل أو بعض ما ذكر وله الحق في توكيل وتفويض الغير 

في كل أو بعض ما ذكر .

71 - هبه مسعد سعد على حسن  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6207   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-16 

برقم ايداع   1042 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  بدل من  // اسماء محمد اسماعيل محمدى

72 - اسماء محمد اسماعيل محمدى  مدير فرع   المقيد برقم قيد    6207   وتم ايداعه بتاريخ    2015-06-16 

برقم ايداع   1042 تم التأشير فى تاريخ 16-06-2015  بــ :  

73 - وجدي محمد عبد الرحمن حلبيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    6235   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-07-2015 برقم ايداع   1200 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2015  بــ :  تجديد مده مجلس 

الداره لمده جديده تبدا من 2021/07/01 وتنتهى فى 2024/06/31

74 - عل محمد محمد السمناوى  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6235   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2015 برقم ايداع   1200 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2015  بــ :  
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75 - عمر وجدي محمد عبد الرحمن محمد حلبيه  نائب رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6235   وتم 

ايداعه بتاريخ    16-07-2015 برقم ايداع   1200 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2015  بــ :  

76 - علي وجدي محمد عبد الرحمن حلبية  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    6235   وتم ايداعه بتاريخ    

16-07-2015 برقم ايداع   1200 تم التأشير فى تاريخ 16-07-2015  بــ :  المنتدب

77 - محمد بن احمد بن على ال ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3483   وتم 

ايداعه بتاريخ    29-04-2010 برقم ايداع   940 تم التأشير فى تاريخ 08-01-2017  بــ :  - الموافقة 

بالجماع على منح السيد / أحمد أحمد حمدي محمد عبد القادر .  بطاقة رقم قومي مصرية رقم: 

27409290103379 الصلحيات التالية للتوقيع نيابة عن الشركة:  له حق التوقيع علي الشيكات و الوامر و 

السندات او أي أوراق مالية اخري سواء كانت مظهرة او غير مظهرة التي ل تتعدي كل منها على حدة مليون 

جنية مصري فقط ل غير-التوقيع علي المستندات المالية الخرى فيما عدي ما هو مشار الية فيما بعد اصدار 

تعليمات للدفع الكترونيا من خلل خدمات النترنت البنكية- يستثني مما سبق التوقيع علي الشيكات الخاصة بسداد 

قيمة الكهرباء او الغاز او الضرائب بأنواعها او الجمارك او توريدات الخامات الولية و الصودا اش المستحقة 

علي الشركة او قطع الغيار او الخامات الولية الخرى المستوردة و التي يجوز التوقيع عليها بدون حد اقصي.

78 - دعاء السيد على ضيف  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    755   وتم ايداعه بتاريخ    2006-02-09 

برقم ايداع   139 تم التأشير فى تاريخ 05-02-2017  بــ :  يكون حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات 

الرسميه للشريكة المتضامنه السيدة/دعاء السيد على ضيف ولها منفردا حق التعامل  باسم الشركه وضمن 

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم 

الشركه وضمن اغراضها وكذلك لها الحق في التوقيع علي عقود الشراء والقتراض والرهن وبيع السيارات 

والمنقولت والتوقيع على عقود اليجار بإسم الشركة ولصالحها ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكلء 

الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولها حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات الذنية 

والتجارية وابرام كافه   العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أوبالجل  ولها حق 

توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر .

79 - برسوم ابراهيم برسوم ابراهيم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7066   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-03-2017 برقم ايداع   655 تم التأشير فى تاريخ 16-03-2017  بــ :  تجديد مجلس الداره 

لمده ثلث سنوات قادمه بنفس الوصف والصلحيات

80 - محمود سيف النصر احمد محمود  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7518   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2017 برقم ايداع   2526 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2017  بــ :  تجديد مده مجلس الداره بذات 

التشكيل

81 - ممدوح يوسف محمد احمد  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7518   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2017 برقم ايداع   2526 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2017  بــ :  ممثل عن شركة بتروسوليوشنز 

) شركة توصيه بسيطه (

82 - شريف احمد ابراهيم احمد شلبي  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    7518   وتم ايداعه بتاريخ    

07-12-2017 برقم ايداع   2526 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2017  بــ :  

83 - محمد سليم فهمى  سليم  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    7525   وتم ايداعه بتاريخ    

11-12-2017 برقم ايداع   2546 تم التأشير فى تاريخ 11-12-2017  بــ :  تجديد مده مجلس الداره

84 - محمد عادل ابراهيم على  مدير عام   المقيد برقم قيد    8032   وتم ايداعه بتاريخ    02-09-2018 برقم 

ايداع   1842 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2018  بــ :  
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85 - سهير محمود محمد ابراهيم القاضى  مدير عام   المقيد برقم قيد    8032   وتم ايداعه بتاريخ    

02-09-2018 برقم ايداع   1842 تم التأشير فى تاريخ 02-09-2018  بــ :  تمثل المديره الشركة فى علقتها 

مع الغير ولها منفرده , فى هذا الصدد  اوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به 

صراحة عقد الشركة او القانون او لئحته التنفيذية للجمعية العامة   للسيدة / سهير محمود محمد ابراهيم القاضى  

منفردة 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  علي الشيكات وحق القتراض والرهن 

لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضى 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

86 - محمد منصور على الزغبى  مدير عام   المقيد برقم قيد    4312   وتم ايداعه بتاريخ    2011-09-21 

برقم ايداع   1446 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  يمثل المدير الشركة في علقتها مع الغير وله 

منفردا في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل باسمها وضمن أغراضها أمام جميع الجهات 

الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم , وكذلك التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

وحق القتراض والرهن  وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف , وكذلك له حق التوقيع على عقود 

الشراء والبيع والرهن لصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات , وله حق التوقيع أمام مصلحة 

الشهر العقاري والسجل التجاري ومصلحة الضرائب وله الحق في تعيين أو عزل مستخدمي ووكلء الشركة 

وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل عن الشركة , وله حق 

التوقيع على كافة عقود القتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول لصالح 

البنوك أو للغير ومن كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك وله الحق في التوقيع على عقود كفالة 

الغير أمام البنوك

87 - محمد حسنى اسماعيل القشطى  مدير عام   المقيد برقم قيد    4312   وتم ايداعه بتاريخ    2011-09-21 

برقم ايداع   1446 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  

88 - محمد هانى عبد البصير على  مدير عام   المقيد برقم قيد    4312   وتم ايداعه بتاريخ    2011-09-21 

برقم ايداع   1446 تم التأشير فى تاريخ 06-11-2019  بــ :  

89 - احمد محسن صلح محسن  مدير   المقيد برقم قيد    8765   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2020 برقم 

ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  يمثل المديرون الشركة فى علقتها مع الغير ولهما 

مجتمعين او منفردين  فى هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بأسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة 

عقد الشركة أو القانون أو لئحته التنفيذية للجمعية العامة     للمديرين ) مجتمعين أومنفردين ( الحق فى التعامل 

باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام  وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع  والرهن لصول الشركة 

وممتلكاتها العقارية ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى و وكلء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك 

باسم الشركة ولصالحها و لهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و بيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية 

ولهما ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد او الجل ولهم حق توكيل او 

تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر وللسيد / عبدالخالق عبدالرازق خليفه والسيد / محسن صلح محسن حافظ ) 

منفردين أو مجتمعين (  وحق  التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافه صور 

التعامل مع جميع البنوك  والمصارف والتوقيع على الشيكات وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق توكيل 

او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر.   و اما حق القتراض و الرهن فيكون من اختصاص الجمعية العامة 

للشركة .

90 - احمد محمد نصر ا حمدان  مدير   المقيد برقم قيد    8765   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2020 برقم 

ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  
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91 - محمد عبد الخالق عبد الرازق خليفه  مدير   المقيد برقم قيد    8765   وتم ايداعه بتاريخ    

06-02-2020 برقم ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  

92 - عبدالخالق عبدالرازق خليفة  مدير   المقيد برقم قيد    8765   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2020 برقم 

ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  

93 - محسن صلح محسن حافظ  مدير   المقيد برقم قيد    8765   وتم ايداعه بتاريخ    06-02-2020 برقم 

ايداع   253 تم التأشير فى تاريخ 06-02-2020  بــ :  

94 - فتحى سامى عبد التواب  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9238   وتم ايداعه بتاريخ    

27-07-2021 برقم ايداع   1249 تم التأشير فى تاريخ 27-07-2021  بــ :  تم منح الستاذ/ فتحى سامى عبد 

التواب ـ عضو مجلس الدارة ـ صلحيةالتوقيع منفردا عن الشركة في المور التالية :   تمثيل الشركة في 

التعاملمع كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرةوهيئة الرقابة 

المالية والسجل التجارى وأمام الشهر العقارى والغرفة التجارية , والتوقيع على ما يلزم التوقيع عليه , وله الحق 

في تفويض أو توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر , وله حق التعامل مع المرور والضرائب والتأمينات 

الجتماعية والجمارك ووزارة السياحة ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى وأقسام الشرطة والغرفة 

التجارية وتعيين الموظفين والتوقيع على عقودهم والتعاقد والتوقيع مع المكاتب الستشارية المختلفة المتعلقة 

بأعمال الشركة .

95 - عمرو اسامة محمد خاطر  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    1629   وتم ايداعه 

بتاريخ    31-12-1997 برقم ايداع   962 تم التأشير فى تاريخ 02-01-2022  بــ :  البقاء على تشكيل 

مجلس الداره الحالى دون تعديل وتجديده لمده جديده

96 - رشدي السيد حسن حسين  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2100   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2008 برقم ايداع   284 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  خروج

97 - رشا ممدوح السيد راضى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2100   وتم ايداعه بتاريخ    

21-02-2008 برقم ايداع   284 تم التأشير فى تاريخ 24-05-2022  بــ :  

98 - كريم جمال احمد عطيه  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    9895   وتم ايداعه بتاريخ    

27-11-2022 برقم ايداع   3081 تم التأشير فى تاريخ 27-11-2022  بــ :  يكون لي من الساده / كريم 

جمال احمد عطية رئيس مجلس الدارة و محمد حسن السيد احمد حوالة  نائب رئيس مجلس الدارة ) مجتمعين او 

منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع 

والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع 

البنوك والمصارف ولهما حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة 

الضرائب ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ 

وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق 

بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهما حق القتراض والرهن و التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن 

للسيارات باسم الشركه ولهما كافة الصلحيات المقررة قانونا  لعمال الدارة الفعلية ولهما حق توكيل أو تفويض 

الغير في كل أو بعض ما ذكر .

99 - محمود محمد عبد الوهاب  محمد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    9902   وتم ايداعه بتاريخ    

29-11-2022 برقم ايداع   3114 تم التأشير فى تاريخ 29-11-2022  بــ :  يكون للسيد  /  محمود محمد 

عبدالوهاب محمد رئيس مجلس الدارة  )منفردا ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع 

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

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات واستصدار الخطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وله حق التوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والتعامل 

مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد السندات الذنيه والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل وله حق القتراض والرهن و التوقيع على 

عقود الشراء والبيع والرهن للسيارات باسم الشركه وله كافة الصلحيات المقررة قانونا  لعمال الدارة الفعلية وله 

حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.
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100 - منار  محمود الصلى محمود  درغام  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2938   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2009 برقم ايداع   824 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

101 - جمال محمود مصطفى خاطر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2938   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2009 برقم ايداع   824 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  للوفاه

102 - كريم وحيد الصلى درغام  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    2938   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2009 برقم ايداع   824 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  يكون حق الدارة والتوقيع 

والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريك المتضامن / كريم وحيد الصلى درغام – منفردا وله حق القتراض 

والرهن والستدانه من البنوك منفردا وله حق توكيل الغير للبنوك منفردا.

103 - امال  جمال محمود مصطفى خاطر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2938   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2009 برقم ايداع   824 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

104 - احمد جمال محمود مصطفى خاطر  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2938   وتم ايداعه بتاريخ    

18-06-2009 برقم ايداع   824 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

105 - منال احمد حجاج حسن  شريك موصى   المقيد برقم قيد    2938   وتم ايداعه بتاريخ    2009-06-18 

برقم ايداع   824 تم التأشير فى تاريخ 06-12-2022  بــ :  

106 - خالد احمد محمد سويلم  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9914   وتم ايداعه بتاريخ    07-12-2022 برقم 

ايداع   3200 تم التأشير فى تاريخ 07-12-2022  بــ :  

107 - وائل المحمدى عبدالعزيز  مدير فرع   المقيد برقم قيد    9919   وتم ايداعه بتاريخ    2022-12-14 

برقم ايداع   3266 تم التأشير فى تاريخ 14-12-2022  بــ :  

108 - شريف محمد عزالدين عبدالعظيم الغمرى  مدير   المقيد برقم قيد    8425   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2019 برقم ايداع   892 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

109 - احمد حسنى احمد احمد السيد  مدير   المقيد برقم قيد    8425   وتم ايداعه بتاريخ    2019-05-12 

برقم ايداع   892 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  

110 - يسرى محمد كمال محمد عبدالجواد الهوارى  مدير   المقيد برقم قيد    8425   وتم ايداعه بتاريخ    

12-05-2019 برقم ايداع   892 تم التأشير فى تاريخ 20-12-2022  بــ :  يمثل المديرون الشركة في علقتها 

مع الغير ولهم منفردين او مجتمعين في هذا الصدد أوسع السلطات لدارة الشركة والتعامل بإسمها وضمن 

أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح وغلق حسابات والفراج عن رأس 

المال والقتراض والرهن والتوقيع علي الشيكات وإستصدار شهادات وخطابات الضمان وكافة صور التعامل مع 

جميع البنوك والمصارف وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية والراضي والسيارات والمنقولت وكل هذا 

بإسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم 

وله الحق في قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الذنية والتجارية وإبرام كافة العقود 

والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملت الشركة بالنقد أو بالجل ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل أو 

بعض ما ذكر . على ال تمتد عقود القتراض والرهن الى المبانى والنشاءات المقامة على موقع الشركة بالمنطقة 

الحرة العامة بالسويس ويكون التصرف فى اصول الشركة بما ل يخالف نص المادة رقم ) 22 ( من لئحة نظام 

ادارة المناطق الحرة .

111 - ايهاب مسعد عبد العظيم  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3146   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2009 برقم ايداع   1616 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  استقاله

112 - عمار احمد قلعة جى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3146   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2009 برقم ايداع   1616 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  استقاله

113 - بشار احمد قلعة جى  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3146   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2009 برقم ايداع   1616 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  استقاله

114 - احمد اسماعيل قلعة جى  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3146   وتم ايداعه بتاريخ    

16-11-2009 برقم ايداع   1616 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  نظرا لوفاته

115 - احمد محمد عبداللطيف الشيخ عبدالمتعال  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    3146   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2009 برقم ايداع   1616 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  منتدب
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116 - محمود حسن السيد محمد  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    3146   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2009 برقم ايداع   1616 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  - . يكون حق التوقيع 

لكل من :-   الستاذ / محمود حسن السيد محمد رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب   الستاذ / عماد حسن 

السيد محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدارة والعضو المنتدب   الستاذ / احمد محمد عبد اللطيف الشيخ  

عضومجلس الداره المنتدب.   مجتمعين او منفردين امام جميع الجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية والفراد 

والهيئات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجميع ادارتها ومرافقها كما ان لهم حق تمثيل الشركة امام القضاء 

والشهر العقاري كما لهم حق تفويض الغير في جميع السلطات والختصاصات بموجب توكيل رسمي صادر من 

ثلثي اعضاء مجلس الدارة.   أما جميع المعاملت المالية يكون حق السحب للسيد رئيس مجلس الدارة وأي 

عضو من العضاء فى السحب فى حدود خمسون ألف جنيه اما ما زاد على ذلك فيكون الحق للسيد رئيس مجلس 

الدارة مجتمعا  مع أي عضو من العضاء فى السحب واليداع وفتح اعتمادات مستنديه وإبرام جميع العقود بما 

فيها عقود الرهن والبيع والشراء وابرام القروض.

117 - عماد حسن السيد محمد  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   المقيد برقم قيد    3146   وتم ايداعه 

بتاريخ    16-11-2009 برقم ايداع   1616 تم التأشير فى تاريخ 22-12-2022  بــ :  
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تجديد افراد

1 - البتول لصناعة الحلويات الجافة لصاحبها حسام فوزى عياد جرجس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   4842   

قيدت فى   18-07-2012 برقم ايداع    1150 وفى تاريخ  04-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-17

2 - المركز الهندسى للخراطة والتروس والتوريدات العمومية لصاحبها رمزى صلح لبيب احمد  تاجر فرد سبق 

قيده برقم :   1656   قيدت فى   26-06-2007 برقم ايداع    945 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-06-25

3 - حجاج لتجارة الجمله لصاحبها ربيع عبد الحى حجاج نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   162   قيدت فى   

08-05-2005 برقم ايداع    226 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-05-07

4 - السعيد لستصلح الراضى والنتاج الحيوانى لصاحبها محمد سعيد محمد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

479   قيدت فى   27-06-2005 برقم ايداع    698 وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى 

حتى  2025-06-26

5 - غاية لتصنيع و تجهيز و تعبئة منتجات اللحوم لصاحبها خالد عبد العزيز السيد شرف  تاجر فرد سبق قيده 

برقم :   4863   قيدت فى   09-08-2012 برقم ايداع    4228 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد القيد 

واصبح سارى حتى  2027-08-08

6 - الروان للتوريدات العمومية لصاحبها عبد الفتاح محمد كمال الدين عبد الفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

2927   قيدت فى   11-06-2009 برقم ايداع    772 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2024-06-10

7 - جراند استيل لصاحبها حاتم عمار محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7512   قيدت فى   

05-12-2017 برقم ايداع    2508 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-04

8 - باور هاوس للمناطق الحرة لصاحبها احمد محمد طاهر مصطفى ابو زيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   1966   

قيدت فى   12-12-2007 برقم ايداع    1739 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-12-11

9 - اكس برو للصناعه لصاحبها احمد مدحت يوسف مسعد عبد اللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7194   

قيدت فى   13-07-2017 برقم ايداع    1357 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-07-12

10 - مصنع الفرسان لنتاج وتعبئة المواد الغذائية لصاحبه محمد سعد محمد عبد السلم  تاجر فرد سبق قيده برقم 

:   5100   قيدت فى   26-12-2012 برقم ايداع    1915 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-25

11 - محمد محسن محمد عامر لصاحبها محمد محسن محمد عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   7376   قيدت 

فى   23-10-2017 برقم ايداع    2102 وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-10-22

12 - برنت ارت لمستلزمات الكمبيوتر لصاحبها احمد محمد عبد العزيز محمد حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

3669   قيدت فى   18-07-2010 برقم ايداع    1604 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2025-07-17

13 - باور للصناعات الستثمارية لصاحبها ريمون فارس مكارى يوسف جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   

5081   قيدت فى   16-12-2012 برقم ايداع    1949 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد القيد واصبح 

سارى حتى  2027-12-15
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تجديد شركات

1 - شركة هانى عز الدين انور و عبده صالح محمد 00 السمه التجاريه للشركه 0 اتش اس H.S لصناعات 

التجميع   شركة سبق قيدها برقم :   1946  قيدت فى  26-11-2007 برقم ايداع   1677 وفى تاريخ  

01-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  12:00:00ص

2 - ايتال سيرفيسيس ايجيبت - منطقه حره شركة مصريه ذات مسئوليه محدوده بنظام المناطق الحره العامه 

بالسويس   شركة سبق قيدها برقم :   1888  قيدت فى  31-10-2007 برقم ايداع   1539 وفى تاريخ  

04-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/10/2027  12:00:00ص

3 - شركة منير محمد حسن ابو شاويس وشريكية 00 السمه التجاريه للشركه 00 فلورا لين للستشارات 

الزراعى   شركة سبق قيدها برقم :   727  قيدت فى  16-01-2006 برقم ايداع   45 وفى تاريخ  

05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/01/2026  12:00:00ص

4 - أوراجلو ايجيبت لتصنيع الملبس الجاهزة 00)) بنظام المناطق الحرة العامة (( 00   شركة سبق قيدها برقم :   

1961  قيدت فى  10-12-2007 برقم ايداع   1727 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص

5 - محمد و محمود ابراهيم محمود عبد اللطيف   شركة سبق قيدها برقم :   1973  قيدت فى  2007-12-16 

برقم ايداع   1751 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/12/2027  

12:00:00ص

6 - ميراج للفنادق و التنمية السياحية   شركة سبق قيدها برقم :   3280  قيدت فى  18-01-2010 برقم ايداع   

133 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/01/2025  12:00:00ص

7 - شركة ابو العمايم للستثمار الداجنى د السيد محمد محمد ابو العمايم وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   

3859  قيدت فى  04-04-2013 برقم ايداع   1000014 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  03/04/2023  12:00:00ص

8 - طارق محمد احمد بدر و شريكته ) السمه التجاريه اويل تراك للمناطق الحره(   شركة سبق قيدها برقم :   

4866  قيدت فى  12-08-2012 برقم ايداع   1232 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  11/08/2027  12:00:00ص

9 - اركان للمقاولت العمومية و التوريدات العمومية   شركة سبق قيدها برقم :   7135  قيدت فى  

14-05-2017 برقم ايداع   992 وفى تاريخ  05-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

13/05/2027  12:00:00ص

10 - كريدى اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   1067  قيدت فى  16-08-2006 برقم ايداع   994 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  15/08/2026  12:00:00ص

11 - كريدى اجريكول مصر   شركة سبق قيدها برقم :   2582  قيدت فى  03-11-2008 برقم ايداع   1666 

وفى تاريخ  06-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/11/2023  12:00:00ص

12 - وول فودز احمد محمد عبد الحميد جنينه وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   6162  قيدت فى  

17-05-2015 برقم ايداع   821 وفى تاريخ  07-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2025  12:00:00ص

13 - شركة مجدى عبد ا الهل وشركاة   شركة سبق قيدها برقم :   199  قيدت فى  15-02-2005 برقم 

ايداع   282 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/02/2025  12:00:00

ص

14 - السويدى للكابلت الخاصة Elsewedy Special Cables  ) ش.م .م (.   شركة سبق قيدها برقم :   

1629  قيدت فى  31-12-1997 برقم ايداع   962 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  30/12/2027  12:00:00ص

15 - مجمع الصناعات الخفيفة لينكو   شركة سبق قيدها برقم :   5120  قيدت فى  08-01-2013 برقم ايداع   

33 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/01/2028  12:00:00ص
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16 - وول فودز احمد محمد عبد الحميد جنينه وشركائه   شركة سبق قيدها برقم :   6162  قيدت فى  

17-05-2015 برقم ايداع   820 وفى تاريخ  08-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/05/2025  12:00:00ص

17 - تعديل اسم الشركة الى : محمد هارون امين على بخيت وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5126  قيدت 

فى  10-01-2013 برقم ايداع   48 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

09/01/2028  12:00:00ص

18 - الكاديمية المريكية للعلوم الحديثة   شركة سبق قيدها برقم :   5962  قيدت فى  20-11-2014 برقم 

ايداع   1503 وفى تاريخ  11-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/11/2024  

12:00:00ص

19 - الشركه المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز )E.I.G TIC (   شركة سبق قيدها برقم :   2247  قيدت فى  

05-05-2008 برقم ايداع   676 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2023  12:00:00ص

20 - الشركه المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز )E.I.G . TIC (   شركة سبق قيدها برقم :   2247  قيدت فى  

05-05-2008 برقم ايداع   677 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2023  12:00:00ص

21 - الشركه المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز )E.I.G . TIC (   شركة سبق قيدها برقم :   2248  قيدت فى  

05-05-2008 برقم ايداع   678 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2023  12:00:00ص

22 - الشركه المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز )E.I.G . TIC (   شركة سبق قيدها برقم :   2249  قيدت فى  

05-05-2008 برقم ايداع   679 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2023  12:00:00ص

23 - المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز ) E.I.G TIC(   شركة سبق قيدها برقم :   2250  قيدت فى  

28-01-2015 برقم ايداع   119 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

27/01/2025  12:00:00ص

24 - المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز ) E.I.G TIC(   شركة سبق قيدها برقم :   2250  قيدت فى  

05-05-2008 برقم ايداع   680 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2023  12:00:00ص

25 - الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز ) E.I.G .TIC(   شركة سبق قيدها برقم :   2251  قيدت فى  

05-05-2008 برقم ايداع   681 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2023  12:00:00ص

26 - الشركه المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز )E.I.G TIC (   شركة سبق قيدها برقم :   2251  قيدت فى  

05-05-2008 برقم ايداع   682 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

04/05/2023  12:00:00ص

27 - كريازى للصناعات الهندسية مدينة العبور   شركة سبق قيدها برقم :   5074  قيدت فى  2012-12-11 

برقم ايداع   1921 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2027  

12:00:00ص

28 - النهضة الخضراء للتنمية الزراعية   شركة سبق قيدها برقم :   5253  قيدت فى  25-02-2013 برقم 

ايداع   348 وفى تاريخ  12-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  24/02/2023  12:00:00

ص

29 - الشركة الكورية للصناعات الهندسية و الطاقة المتجددة   شركة سبق قيدها برقم :   7525  قيدت فى  

11-12-2017 برقم ايداع   2546 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

10/12/2027  12:00:00ص

30 - المجمع العربى للزيوت والحبوب والكيماويات ) انونكو(   شركة سبق قيدها برقم :   20562  قيدت فى  

29-11-1987 برقم ايداع   2411 وفى تاريخ  13-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/11/2027  12:00:00ص
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31 - شركة جميل السيد احمد السباعى وشريكتة   شركة سبق قيدها برقم :   4788  قيدت فى  2005-03-20 

برقم ايداع   552 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/03/2025  

12:00:00ص

32 - طيبة للمقاولت و الستثمار السياحى   شركة سبق قيدها برقم :   5021  قيدت فى  08-11-2012 برقم 

ايداع   1733 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/11/2027  

12:00:00ص

33 - ويتى واى أكاديمى Witty Way Academy   شركة سبق قيدها برقم :   6530  قيدت فى  

31-03-2016 برقم ايداع   540 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/03/2026  12:00:00ص

34 - بايو كيور فارم BIO CURE PHARM  )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   7427  قيدت فى  

31-10-2017 برقم ايداع   2206 وفى تاريخ  14-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

30/10/2027  12:00:00ص

35 - سالم أمين سالم هلل و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   1440  قيدت فى  27-03-2007 برقم ايداع   

393 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/03/2027  12:00:00ص

36 - المجموعة المصرية للستيراد والتصدير والتوكيلت التجارية   شركة سبق قيدها برقم :   1782  قيدت فى  

21-08-2007 برقم ايداع   1250 وفى تاريخ  15-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2027  12:00:00ص

37 - تعديل السم التجارى الى : رمزى طلل محمد البازجى و نبيل محمد عبد القادر بشير و شريكهم ) والسمة 

التجارية ( المصرية لتصنيع الصوب الزراعية الحديثه شركة تضامن   شركة سبق قيدها برقم :   128  قيدت فى  

26-04-2005 برقم ايداع   177 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

25/04/2025  12:00:00ص

38 - شاكر فرحات على فرحات وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   5061  قيدت فى  03-12-2012 برقم 

ايداع   1877 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  02/12/2027  

12:00:00ص

39 - شركة الثريا لتكرير الزيوت   شركة سبق قيدها برقم :   6798  قيدت فى  18-12-2016 برقم ايداع   

2097 وفى تاريخ  18-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/12/2026  12:00:00ص

40 - العرفة للستثمار العقارى   شركة سبق قيدها برقم :   4442  قيدت فى  11-12-2011 برقم ايداع   

1956 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/12/2026  12:00:00ص

41 - الشركة الماسية للنتاج الداجنى الفروج الماسى   شركة سبق قيدها برقم :   4868  قيدت فى  

12-08-2012 برقم ايداع   1235 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

11/08/2027  12:00:00ص

REGISTRY PHARMA CO - 42ريجيسترى فارما كو   )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   7428  

قيدت فى  31-10-2017 برقم ايداع   2206 وفى تاريخ  19-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية 

حتى  30/10/2027  12:00:00ص

43 - شركة القلعة القابضة للستثمارات المالية بنظام المناطق الحرة العامة بالسماعيلية .   شركة سبق قيدها برقم 

:   1820  قيدت فى  12-09-2007 برقم ايداع   1351 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  11/09/2027  12:00:00ص

44 - الفلتس للبويات ش م م   شركة سبق قيدها برقم :   1987  قيدت فى  26-12-2007 برقم ايداع   1790 

وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/12/2027  12:00:00ص

45 - فينافيل مصر للكيماويات   شركة سبق قيدها برقم :   5578  قيدت فى  19-09-2013 برقم ايداع   

1525 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/09/2023  12:00:00ص

46 - فيردى فيردى Verde Verde   شركة سبق قيدها برقم :   5892  قيدت فى  15-09-2014 برقم ايداع   

1192 وفى تاريخ  20-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/09/2024  12:00:00ص

47 - العالميه للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   927  قيدت فى  01-06-2006 برقم ايداع   569 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2026  12:00:00ص
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48 - العالميه للتنميه السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   927  قيدت فى  01-06-2006 برقم ايداع   570 

وفى تاريخ  21-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/05/2026  12:00:00ص

49 - شركة موران للستثمارات و الدراة السياحيه   شركة سبق قيدها برقم :   867  قيدت فى  2006-05-07 

برقم ايداع   437 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/05/2026  

12:00:00ص

50 - تيانجين مصر ياشما للمنسوجات   شركة سبق قيدها برقم :   5058  قيدت فى  29-11-2012 برقم ايداع   

1862 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/11/2027  12:00:00ص

51 - تعديل اسم الشركه الى // الحلو تكس )) محمد محمد مصطفى الحلو وشركاه ((   شركة سبق قيدها برقم :   

5071  قيدت فى  10-12-2012 برقم ايداع   1906 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  09/12/2027  12:00:00ص

52 - النور للتشيد والبناء  )ش.ذ.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   7212  قيدت فى  26-07-2017 برقم ايداع   

1460 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/07/2027  12:00:00ص

53 - بتروسوليوشنز للخدمات البترولية - منطقة حرة   شركة سبق قيدها برقم :   7518  قيدت فى  

07-12-2017 برقم ايداع   2526 وفى تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

06/12/2027  12:00:00ص

ATLANTIS MARINE SHIPPING  54 - أتلنتس مارين شيبنج اجينسي للتوكيلت الملحية

AGENCY  )ش.م.م(   شركة سبق قيدها برقم :   7540  قيدت فى  19-12-2017 برقم ايداع   2624 وفى 

تاريخ  25-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/12/2027  12:00:00ص

55 - شركة ابراهيم ابو زيد شحاته و شريكته   شركة سبق قيدها برقم :   40548  قيدت فى  2002-11-28 

برقم ايداع   4593 وفى تاريخ  26-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2027  

12:00:00ص

56 - المراء لنتاج السيراميك   شركة سبق قيدها برقم :   3439  قيدت فى  06-04-2010 برقم ايداع   772 

وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/04/2025  12:00:00ص

57 - رضا نور الدين حسين محمد وشركائها   شركة سبق قيدها برقم :   4916  قيدت فى  18-09-2012 برقم 

ايداع   1413 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/09/2027  

12:00:00ص

58 - اسماعيل رضوان اسماعيل محمود وشريكيه   شركة سبق قيدها برقم :   4923  قيدت فى  2012-09-24 

برقم ايداع   1442 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/09/2027  

12:00:00ص

59 - ميار احمد عبد الدايم مصطفى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   5049  قيدت فى  2012-11-26 

برقم ايداع   1843 وفى تاريخ  27-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/11/2027  

12:00:00ص

60 - بورسعيد الوطنيه للصلب . ) السمة التجارية ( .N.P.S.S ان بى أس أس ) حديد المصريين (   شركة 

سبق قيدها برقم :   5700  قيدت فى  06-09-2017 برقم ايداع   1754 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد 

الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

61 - بورسعيد الوطنية للصلب   شركة سبق قيدها برقم :   5700  قيدت فى  06-09-2017 برقم ايداع   

1754 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/09/2027  12:00:00ص

62 - الفنار لنظم المعلومات ) FIS( FANAR FOR INFORMATION SYSTEMS   )ش.ذ.م.م(   

شركة سبق قيدها برقم :   7186  قيدت فى  09-07-2017 برقم ايداع   1309 وفى تاريخ  2022-12-28  

تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/07/2027  12:00:00ص

63 - الشركه البور سعيديه للصناعات الكهربائية   شركة سبق قيدها برقم :   38896  قيدت فى  2001-08-07 

برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2026  

12:00:00ص
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64 - رائف محمود حامد حسنى رائف و شركاه   شركة سبق قيدها برقم :   38896  قيدت فى  2001-08-07 

برقم ايداع   1000001 وفى تاريخ  28-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  06/08/2026  

12:00:00ص

65 - السويدى سيدكو للخدمات البترولية بنظام المناطق الحرة العامة بالسماعيلية   شركة سبق قيدها برقم :   

2008  قيدت فى  10-01-2008 برقم ايداع   29 وفى تاريخ  29-12-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت 

سارية حتى  09/01/2028  12:00:00ص
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