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 افرادلٌود 
_____________________________________ 

, لٌد فى ,  100000.000اللٌثً لدباؼة الجلود وصناعتها , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 1
, عن الامة وتشؽٌل مصنع  11906, ورلم لٌد  4137, برلم اٌداع ,  01/12/2021

رات السارٌة وعلى المنشاه لتصنٌع ودباعة الجلود مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرا
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة عنبر بالمطعة رلم 

(DB17-2 )- الروبٌكً .-مدٌنة الجلود 
, لٌد فى ,  100000.000نافذ سعٌد ابراهٌم حبوب , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 2

, عن إلامة وتشؽٌل مصنع  11907, ورلم لٌد  4141, برلم اٌداع ,  01/12/2021
لتصنٌع البطاطٌن المتنوعة والطباعة السطحٌه علً المنسوحات )سٌلن سكرٌن ( مع 

ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا
المنطمه -16/136&  15/136التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المطعه رلم 

 . A6الصناعٌه 
الشرق للمنتجات الؽذائٌه لصاحبها منصور دمحم محمود عٌسى , تاجر فرد , رأس ماله  - 3
 11910, ورلم لٌد  4147اع , , برلم اٌد 01/12/2021, لٌد فى ,  200000.000, 

مع التزام المنشاة  0الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد والنتجات الؽذائٌة 1, عن 
بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل لكل نشاط علً حدة مع مراعاة أحكام الموانٌن 

لال , بجهة الدور واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص ا
 . 43مجاوره رلم -)اهالً(11المطعه رلم -االرضً 

المهنا لدباؼه وتجاره الجلود لصاحبها حماده دمحمعبد المجٌد محمود , تاجر فرد , رأس  - 4
, ورلم لٌد  4152, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  50000.000ماله , 

تجارة الجملة والتجزئة للجلود  -, عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ودباؼة الجلود 11915
ام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول بانواعها مع مراعاة أحك

مدٌنه الجلود - H2-5على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة عنبر 
 بالروبٌكً .

لصاحبها احمد مجدي ابراهٌم وهبه , تاجر فرد , رأس ماله ,  ABYDOSابٌدوس  - 5
,  11919, ورلم لٌد  461, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  20000.000

عن الامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع الكمامات والسوائل المعممة . مع مراعاة احكام الموانٌن 
لً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة واللوائح والمرارات السارٌة وعلً المنشؤه الحصول ع

بالدور االول الكائنه بمجمع الصناعات 2مبنً رلم -255نشاطها. , بجهة الوحده رلم 
 . A2المنطمه الصناعٌه -الصؽٌره )مصر اٌطالٌا(

لمسه للمنظفات لصاحبها السٌد دمحم علً بنه , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 6
,  11921, ورلم لٌد  4164, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  100000.000

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المنظفات الصناعٌة مع مراعاة أحكام 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 . 14الحً رلم -122لطعه -لمباشرة نشاطها , بجهة الدور االرضً 
فاست تران للتجاره لصاحبها اٌمن دمحم شولً سٌد دمحم حماده , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 7
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,  11926, ورلم لٌد  4170, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌد فى ,  50000.000
و الئحته  2017لسنة  72عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

ملة والتجزئة لمستلزمات المصانع علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل التنفٌذٌه: تجارة الج
المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء 
 72فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

التورٌدات العمومٌة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة  -و الئحته التنفٌذٌه:  2017لسنة 
و فً  2017لسنة  72مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون 
نشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و عدم تمتع األ 2017لسنة  72االستثمار رلم 

الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص 
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت  2017لسنة  72علٌها بمانون رلم 

على المنشؤة الحصول على كافة . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و
مشروع الجوهره - 249التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة الوحده رلم 

 ( . MC227مول)لطعه 
لصاحبها خالد دمحم مهران همام , تاجر فرد ,  m.2sام تو اس للمالبس الجاهزه  - 39

, ورلم لٌد  4312, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌد فى ,  10000.000رأس ماله , 
, عن تجارة الجملة والتجزئة للمالبس الجاهزة والالنجري والداخلً مع مراعاة  12005

على كافة التراخٌص  أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول
 مول صدناوي .-الدور التانً -249الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الوحده رلم 

المتحده لتجاره ومستلزمات المصانع ولطع الؽٌار لصاحبها دمحم السٌد شوادفً حسن  - 40
, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌد فى ,  20000.000سالم , تاجر فرد , رأس ماله , 

, عن تجارة الجملة والتجزئة ) لمستلزمات المصانع ولطع  12007, ورلم لٌد  4314
الؽٌار والعدد واالالت ( علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة 
الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع 

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة  مراعاة أحكام الموانٌن
المجاوره -مشروع ستً مول -8التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الوحده رلم 

 الحً الثانً .-12رلم 
لصاحبها بالل محمود عبد الرحمن حسن موسً صمر , تاجر فرد  treeتري للتجاره  - 8

, ورلم  4172, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌد فى ,  50000.000, رأس ماله , 
لسنة  72, عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  11928لٌد 

و الئحته التنفٌذٌه: تجارة الجملة والتجزئة ) للمواد الؽذائٌة ( علً ان ٌتم ممارسة  2017
مناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة وال

جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها 
الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم  -و الئحته التنفٌذٌه:  2017لسنة  72بمانون رلم 

م جمٌع انواع والكافتٌرٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌ
الماكوالت والتٌن اواي على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل 

و فً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا  2017لسنة  72للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 
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لسنة  72الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات  2017

 72المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام  2017لسنة 

مرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة الموانٌن واللوائح وال
مجاوره -شارع االمام الشافعً -87عماره رلم -لمباشرة نشاطها . , بجهة الدور االرضً 

 . 19رلم 
العبالره للتدرٌب لصاحبها شٌماء عبد اللطٌؾ عبد هللا عبد اللطٌؾ , تاجر فرد , رأس  - 9

, ورلم لٌد  4178, برلم اٌداع ,  05/12/2021لٌد فى , ,  10000.000ماله , 
: انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد الباحثٌن  72, عن االنشطة داخل ق  11931

: الامة وتشؽٌل وادارة مركز  72ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات االنشطة خارج ق 
مع التزام المنشاه بممارسة  -تدرٌب لتنمٌة المهارات ولدرات االطفال ورعاٌه الموهبٌن 

والئحته  2017لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 
التنفٌذٌه على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد 

شرط ٌسمط و فً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا ال 2017لسنة  72بمانون االستثمار رلم 
عدم  2017لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. على 
 2017لسنة  72المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

تنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن والئحته ال
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 شبرا السالم .-بجوار منزل العمده -نشاطها . , بجهة منزل ملن /عبدالمنعم ابراهٌم خٌري 
وتعبئه المنظفات لصاحبها دمحم زكً سعٌد علً , تاجر فرد , رأس العبور لتصنٌع  - 10

, ورلم لٌد  4179, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌد فى ,  10000.000ماله , 
, عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات والصابون السائل مع مراعاة أحكام  11932

لحصول على كافة التراخٌص الالزمة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة ا
 المجاوره التانٌه .-الحً الثالث -74عماره رلم -3لمباشرة نشاطها , بجهة الوحده رلم 

, لٌد فى ,  100000.000المحجوب للصناعات الؽذائٌة , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 11
خل لانون , عن االنشطة دا 11935, ورلم لٌد  4184, برلم اٌداع ,  05/12/2021
االنشطة خارج لانون  -: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة  72
: تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً  72

 و فً حالة عدم التزام المنشؤة 2017لسنة  72مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 
 72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات  2017لسنة 
 72المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

ئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام وال 2017لسنة 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 ش فتوح الشامً خلؾ الثانوٌة العسكرٌة . 25عمارة  3لمباشرة نشاطها . , بجهة شمة 
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لصاحبتها فاطمة بن صالح , تاجر فرد ,  Tima Technologieتٌما تكنولوجً  - 12
, ورلم لٌد  4187, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌد فى ,  5000.000رأس ماله , 

تصمٌم  - 1والئحته التنفٌذبة :  72, عن األنشطة داخل لانون االستثمار رلم  11937
رمجٌات ولواعد البٌانات ( أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للب )أ -وإنتاج البرامج :

( أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد  والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها . )ب
( إنتاج المحتوى  البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . )ت

تستثمر  ( المشروعات التً اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . )ث
فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات اإلختراع والنماذج والرسوم 

( األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات  الصناعٌة . )ج
إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنة المحتوى العلمً والثمافً والفنً . األنشطة خراج 

مع إلتزام المنشؤة بممارسة النشاط  -التسوٌك اإللكترونً  -لتنفٌذٌة : والئحته ا 72لانون 
والئحته التنفٌذٌة  2017لسنة  72الوارد بالمجاالت المصوص علٌها بمانون اإلستثمار رلم 

لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت , مع إلتزام المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة ومركز 
بمانون اإلستثمار , وفً حالة عدم اإللتزام بهذا الشرط ٌسمط مالً مستمل لألنشطة الواردة 

, مع عدم  2017لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . مع 

ارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمر
الحً الثانً عشر  6عمارة  141التراخٌص اللزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة الوحدة رلم 

 مول العالمٌة .
المتحدة للهٌدرولٌن والنٌوماتٌن لصاحبتها رانٌا محمود السٌد عبدالعال , تاجر فرد ,  - 13

, ورلم لٌد  4190, برلم اٌداع ,  06/12/2021 , لٌد فى , 60000.000رأس ماله , 
و  2017لسنة  72, عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  11939

الئحته التنفٌذٌه: تجارة الجملة والتجزئة لمطع ؼٌار هٌدرولٌن ونٌوماتٌن ومٌكانٌن 
المدن والمجتمعات  وكهرومٌكانٌن ومستلزمات المصانع علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل

العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة 
و  2017لسنة  72مسبما النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

ركز التورٌدات العمومٌة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و م -الئحته التنفٌذٌه: 
و فً حالة عدم التزام  2017لسنة  72مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة  2017لسنة  72

لمانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم بذات ا
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة  2017لسنة  72

أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص 
 اسواق الجملة المرحلة الرابعة االردنٌة . 20. , بجهة محل رلم الالزمة لمباشرة نشاطها 

ستٌد ستٌل لصاحبها هشام عبدالناصر مصطفً صدٌك احمد , تاجر فرد , رأس ماله  - 14
,  11940, ورلم لٌد  4194, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌد فى ,  50000.000, 

والحدٌد والصاج واالستانلس والخامات عن تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع 
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ولطع الؽٌار علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة 
والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة 

ل على كافة التراخٌص أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصو
 مدخل أ . 37مجاورة  17عمارة  2الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الوحدة رلم 

, لٌد فى ,  60000.000نٌو مكسٌم للتجاره والتورٌدات , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 41
, عن االنشطة داخل لانون  12009, ورلم لٌد  4317, برلم اٌداع ,  14/12/2021
 72االنشطة خارج لانون  -الجملة والتجزئة لالدوات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة  : تجارة 72

: التورٌدات العمومٌة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط 
و فً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط  2017لسنة  72الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2017لسنة  72ع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ٌسمط حمها فً التمت
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

لسنة  72على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
ارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخ 2017

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
 االردنٌه .-2المصرٌه سنتر -62نشاطها . , بجهة الوحده رلم 

, لٌد فى ,  20000.000اٌمن احمد كشكار , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 42
, عن الامة وتشؽٌل مصنع  12011, ورلم لٌد  4323, برلم اٌداع ,  15/12/2021

لتصنٌع المالبس المطنٌة والمالبس الجاهزة تجارة الجملة والتجزئة للمالبس الجاهزة مع 
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة 

 الحً الرابع هـ . 157طها , بجهة المطعة رلم التراخٌص الالزمة لمباشرة نشا
النور لتجارة االدوات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة لصاحبها عبدهللا خلٌل حسن ابراهٌم ,  - 15

 4197, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌد فى ,  50000.000تاجر فرد , رأس ماله , 
لسنة  72صوص علٌها بمانون رلم , عن النشاط الوارد بالمجاالت المن 11941, ورلم لٌد 

و الئحته التنفٌذٌه: تجارة الجملة والتجزئة لالدوات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة  2017
ومستلزمات المصانع علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة 

ئة مسبما النشاط الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌ
 -و الئحته التنفٌذٌه:  2017لسنة  72الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

المٌام باعمال الصٌانة الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و 
دم و فً حالة ع 2017لسنة  72مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون 
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و  2017لسنة  72االستثمار رلم 

الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص 
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت  2017لسنة  72م علٌها بمانون رل

. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 
مول المركز العالمً االردٌنة  311التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الوحدة رلم 

. 
, لٌد فى ,  10000.000عبدالحفٌظ حسٌن , تاجر فرد , رأس ماله , دمحم السٌد  - 16
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, عن تجارة الجملة والتجزئة  11943, ورلم لٌد  4200, برلم اٌداع ,  06/12/2021
للموالح والمحصٌل الزراعٌة علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات 

ة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطم
مسبما مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على 

الحً الحادي  19عمارة  15كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الوحدة رلم 
 عشر .

بً , تاجر فرد , رأس ماله , فرٌجو للتجارة لصاحبها دمحم بشار انور المؽر - 17
 11944, ورلم لٌد  4201, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌد فى ,  1200000.000

: تجارة الجملة والتجزئة لثالجات العرض وتجهٌزات  72, عن االنشطة داخل لانون 
: التورٌدات الكهربائٌة  72االنشطة خارج لانون  -السوبر ماركت والكافهٌات والمطاعم 

المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون على 
و فً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً  2017لسنة  72االستثمار رلم 

عدم تمتع األنشطة  2017لسنة  72التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
ار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة خارج لانون االستثم

والئحته التنفٌذٌه  2017لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على 
-mc2-29بالمطعه -2مشروع نجوم الصفا مول -نموذج أ-بالدور االرضً -3الوحده رلم 

 مركز المدٌنه .
التوٌا لتجاره المصنوعات الجلدٌه لصاحبها مٌنا عادل عدلً عزٌز , تاجر فرد ,  - 18

, ورلم لٌد  4221, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌد فى ,  50000.000رأس ماله , 
, عن تجارة الجملة والتجزئة للمصنوعات الجلدٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن  11951

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
 . 26المجاوره -االمل مول-220نشاطها , بجهة الوحده رلم 

الشام للمفروشات والمالبس لصاحبها هشام عزت الشٌخ دٌب , تاجر فرد , رأس  - 19
, ورلم لٌد  4222, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌد فى ,  50000.000ماله , 

, عن تجارة الجملة والتجزئة للمفروشات والمالبس مع مراعاة أحكام الموانٌن  11952
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة 

 ش االندلس .-121المطعه -3نشاطها , بجهة الوحده رلم 
, لٌد فى ,  100000.000احمد دمحم حسٌن المنشاوي , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 20
, عن الامة وتشؽٌل مصنع  11959, ورلم لٌد  4232, برلم اٌداع ,  08/12/2021

بجمٌع بانواعها والمراوح والخالطات والبوتجازات واالفران المنزلٌة  لتصنٌع الكشافات
والمكانس الكهربائٌة وجمٌع االجهزة الكهربائٌة والمنزلٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن 

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
 ملٌون م .6لمنطمه الجنوبٌه ا-125نشاطها , بجهة المطعه رلم 

 08/12/2021, لٌد فى ,  100000.000فٌاض ستور , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 21
, عن تجارة الجملة والتجزئة الجهزة المحمول  11960, ورلم لٌد  4233, برلم اٌداع , 
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المنشاة واكسسواراتة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
-11عماره -1الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الوحده رلم 

 االردنٌه .-مجمع عبد الممصود 
النهار لالستثمار والتسوٌك العماري لصاحبها عبد الؽفار سلٌمان دمحم سلٌمان , تاجر  - 22

,  4234برلم اٌداع , ,  08/12/2021, لٌد فى ,  20000.000فرد , رأس ماله , 
: االستثمار العماري بالمدن  72, عن االنشطة داخل لانون  11961ورلم لٌد 

االنشطة  -والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم 
: التسوٌك العماري على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً  72خارج لانون 

و فً حالة عدم التزام المنشؤة  2017لسنة  72ستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم م
 72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات  2017لسنة 
 72ى المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم المانون. عل

والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام  2017لسنة 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 المجاوره االولً .-الحً الثالث-25لعمار رلم لمباشرة نشاطها . , بجهة ا
الهانم المصرٌه لتشكٌل المعادن لصاحبها هانم حسن حلمً عبدالعال , تاجر فرد ,  - 23

, ورلم لٌد  4238, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌد فى ,  50000.000رأس ماله , 
اعاة أحكام الموانٌن , عن الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن مع مر 11963

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
 . C1بالمنطمه الصناعٌه - 18Gنشاطها , بجهة المطعه رلم 

الفارس للتجاره والمموالت العامه لصاحبها سعٌد مطاوس فارس مهنً , تاجر فرد ,  - 24
, ورلم لٌد  4240, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌد فى ,  10000.000رأس ماله , 

و  2017لسنة  72, عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  11965
الئحته التنفٌذٌه: تجارة الجملة والتجزئة الدوات السباكة رمضان فمط النشاط الخارج عن 

و الئحته التنفٌذٌه: المماوالت  2017لسنة  72المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
العامة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون 

و فً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً  2017لسنة  72االستثمار رلم 
عدم تمتع األنشطة  2017سنة ل 72التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة 
والئحته التنفٌذٌه  2017لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

ح والمرارات لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائ
السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة 

 الحً االول .-المجاوره الخامسه -250المطعه رلم -6الوحده رلم 
االفضل للصناعات الخشبٌه والمعدنٌه لصاحبها دمحم عبدالرازق دمحم جنٌدي , تاجر  - 25

,  4257, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  100000.000فرد , رأس ماله , 
, عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاث المكتبً والمنزلً مع مراعاة  11973ورلم لٌد 

أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

بالمنطمه -ملن/دمحم عبدالرازق دمحم جنٌد()39الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة لطعه رلم 
 الصناعٌه بباساتٌن االسماعلٌه .

لصاحبها احمد دمحم السٌد السٌد دمحم عاشور  Golden Eleganceجولدن الٌجانس  - 26
, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  2000000.000, تاجر فرد , رأس ماله , 

: الامة وتشؽٌل مصنع  72ة داخل لانون , عن االنشط 11975, ورلم لٌد  4260
االنشطة خارج لانون  -لتصنٌع المالبس الجاهزة والنسٌج الحدٌث والمفروشات وااللمشة 

: االستٌراد والتصدٌر على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل  72
التزام المنشؤة بهذا  و فً حالة عدم 2017لسنة  72للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

لسنة  72الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات  2017

 72المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام  2017لسنة 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 
المنطمة الصناعٌة  18لمباشرة نشاطها . , بجهة الدور االرضً واالول علوي المطعة رلم 

C8 . 
الهدي للبالستٌن لصاحبها عادل دمحم الصؽٌر سرٌع كرٌر , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 27

,  11979, ورلم لٌد  4264, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  300000.000
عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كافة اسطمبات البالستٌن مع مراعاة أحكام الموانٌن 

ى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة واللوائح والمرارات السارٌة وعل
 االردنٌه .-4مرحله-4عمار-4نشاطها , بجهة شمه 

وش فخدة لتجارة اللحوم والدواجن والمطاعم لصاحبها جمال اسامة دمحم بدٌر البعل ,  - 28
 4265, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌد فى ,  50000.000تاجر فرد , رأس ماله , 

لسنة  72, عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  11980ورلم لٌد  ,
و الئحته التنفٌذٌه: تجارة الجملة والتجزئة ) للحوم والدواجن ( علً ان ٌتم ممارسة  2017

النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه 
فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها  جزٌرة سٌناء
و الئحته التنفٌذٌه: الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات  2017لسنة  72بمانون رلم 

الثابته لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات ) عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والتٌن 
إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون اواي على المنشؤة 

و فً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً  2017لسنة  72االستثمار رلم 
عدم تمتع األنشطة  2017لسنة  72التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

انات و الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة خارج لانون االستثمار بالضم
والئحته التنفٌذٌه  2017لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
راخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة الت

 . 6مجاورة  54لطعة  1الوحدة رلم 
المومٌة بان للصناعات البالستٌكٌة لصاحبها دمحم عبدالعظٌم سعود سلٌم الشافعً ,  - 29
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 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  500000.000تاجر فرد , رأس ماله , 
ة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كافة انواع البالستٌن ) , عن الام 11982, ورلم لٌد  4270

سحب او نفخ او حمن ( وطباعتها مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 
وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة المطعة رلم 

 متوسطة بالمنطمة الجنوبٌة .ب المنطمة الصناعٌة المجمعات الصناعٌة الصؽٌرة وال 800
الهندسه للتجاره لصاحبها ٌحً سعد الدٌن دمحم ادم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 30

,  11983, ورلم لٌد  4271, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  10000.000
ق تجاره الجمله والتجزئه لمطع ؼٌار الماكٌنات االنشطة خارج  72عن " االنشطة داخل ق 

تورٌد لطع ؼٌار الماكٌنات وعلى المنشؤة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل  72
لألنشطة الواردة بمانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها 

، مع التزام 2017لسنة  72فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
لسنة  72رسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم المنشؤة بمما

والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع مراعاة أحكام الموانٌن  2017
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 االردنٌه .-عبدالممصود7عماره -4رلم  نشاطها . , بجهة الوحده
المنتصر لتجاره المواد الؽذائٌه والتورٌدات العمومٌه , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 31

 11985, ورلم لٌد  4276, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  1000000.000
االنشطة خارج  -الؽذائٌة : تجارة الجملة والتجزئة للمواد  72, عن االنشطة داخل لانون 

: التورٌدات العمومٌة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً  72لانون 
و فً حالة عدم التزام المنشؤة  2017لسنة  72مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 72تثمار رلم بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االس
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات  2017لسنة 

 72المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام  2017لسنة 

موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة ال
 . 49مج-4عماره-4لمباشرة نشاطها . , بجهة الوحده رلم

بروفٌشنال للصناعات الهندسٌه لصاحبها صبحً امٌن عبدالحمٌد ابراهٌم , تاجر فرد  - 32
, ورلم  4279, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  100000.000, رأس ماله , 

 -صاج  -, عن الامة وتشؽٌل مصنع للصناعات الهندسٌة المتكاملة ) ستالس  11986لٌد 
لوحات كهربائٌة ( تجارة الجملة والتجزئة للحدٌد واالستالس والخامات مع مراعاة أحكام 

كافة التراخٌص الالزمة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على 
 االردنٌه .-مرحله اولً -البتراء مول-12لمباشرة نشاطها , بجهة الوحده رلم 

تكنولوجً اسٌل لتصنٌع االلومٌتال لصاحبها عادل محمود مصطفً عبدالؽنً , تاجر  - 33
,  4282, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  100000.000فرد , رأس ماله , 

, عن الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن وااللومٌتال بكافة  11987ورلم لٌد 
انواعها مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على 

نموذج ب بالمنطمه -322كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة المطعه رلم 
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 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 . 2مجمع-ملٌون 6الجنوبٌه 
لربلً لنظم المعلومات االلكترونٌه لصاحبها محمود احمد علً دمحم عطاهللا , تاجر  - 34

,  4283, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  100000.000فرد , رأس ماله , 
: اعمال تصمٌم وانتاج البرامج  72, عن االنشطة داخل لانون  11988ورلم لٌد 

 -ونظم المعلومات االلكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها  والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات
: التسوٌك االلكترونً على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و  72االنشطة خارج لانون 

و فً حالة عدم  2017لسنة  72مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 
تمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً ال

عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و  2017لسنة  72االستثمار رلم 
الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص 

الخارج عن تلن المجاالت والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط  2017لسنة  72علٌها بمانون رلم 
. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 

-mc3 50لطعه -بمول الفٌروز -46التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة وحده 
 المرحله االولً اول مدٌنة العاشرمن رمضان .

, لٌد  10000.000العمومٌه , تاجر فرد , رأس ماله ,  عدنان للتجاره والتورٌدات - 35
, عن النشاط الوارد  11989, ورلم لٌد  4285, برلم اٌداع ,  14/12/2021فى , 

و الئحته التنفٌذٌه: تجارة الجملة  2017لسنة  72بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
ة النشاط داخل المدن والتجزئة ) الخضروات الفاكهة الخردة ( علً ان ٌتم ممارس

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم 
لسنة  72موافمة الهٌئة مسبما النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

ٌة مستملة التورٌدات العمومٌة على المنشؤة إفراد حسابات مال -و الئحته التنفٌذٌه:  2017
و فً حالة عدم  2017لسنة  72و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون 
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و  2017لسنة  72االستثمار رلم 

لواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الحوافز ا
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت  2017لسنة  72علٌها بمانون رلم 

. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 
 . 1المصرٌه سنتر -مدخل د-6باشرة نشاطها , بجهة الوحده رلم التراخٌص الالزمة لم

, لٌد فى  50000.000الفت السٌد احمد احمد عبد المجٌد , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 36
تربٌة جمٌع انواع  -, عن  11990, ورلم لٌد  4286, برلم اٌداع ,  14/12/2021, 

تربٌة جمٌع  -االلبان او التسمٌن او اللحوم.  الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او
انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او 

التسمٌن او اللحوم. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة 
-, بجهة مالن اٌهاب السٌد احمد الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها 

 ناحٌه الكتٌبه .-حوض الجبل المستجد 
الرواد للتجارة والتورٌدات العمومٌة لصاحبها ٌاسر بهاء الدٌن عطوه عبدالحمٌد ,  - 37

, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌد فى ,  100000.000تاجر فرد , رأس ماله , 
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 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم , عن النشاط  11992, ورلم لٌد  4290
و الئحته التنفٌذٌه: تجارة الجملة والجزئة للورق والكرتون ولص الورق  2017لسنة  72

ومستلزمات المصانع ( علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة 
لزم موافمة الهٌئة مسبما النشاط الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌ

و الئحته التنفٌذٌه:  2017لسنة  72الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
التورٌدات العمومٌة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط 

شؤة بهذا الشرط و فً حالة عدم التزام المن 2017لسنة  72الوارد بمانون االستثمار رلم 
 2017لسنة  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 
لسنة  72على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن  2017
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 تمسٌم الشرطة . -24لطعة  -7نشاطها . , بجهة مجاورة 
و عٌاد محمود حسن عٌاد , تاجر فرد , المصرٌه لالعمال الهندسٌه لصاحبها عمر - 38

, ورلم  4299, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 
, عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتشكٌل وتشؽٌل المعادن وطالئها  11997لٌد 

شاة والصناعات الهندسٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المن
 10مج-235لطعه-1الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة مكتب

. 
الطفل الذكً العداد الباحثٌن وتنمٌه المهارات لصاحبها اثار دمحم ؼرٌب ابراهٌم  - 43

, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌد فى ,  20000.000سمٌنه , تاجر فرد , رأس ماله , 
إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب  - 72, عن " األنشطة داخل ق  12018 , ورلم لٌد 4337

تنمٌة  - 72إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات. االنشطة خارج ق 
المهارات وعلى المنشؤة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون 

بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا االستثمار ، وفى حالة عدم التزام المنشؤة 
، مع التزام المنشؤة بممارسة النشاط 2017لسنة 72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

والئحته  2017لسنة  72الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 
الموانٌن واللوائح  التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع مراعاة أحكام

والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . 
 لرٌه اوالد سٌؾ .-الدور االول -, بجهة منزل ملن كامٌلٌا رجب دمحمٌن 

الكابتن لالسكان والمماوالت لصاحبها دمحم سعد حسانٌن ابراهٌم الهاٌج , تاجر فرد ,  - 44
, ورلم لٌد  4340, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌد فى ,  50000.000رأس ماله , 

والئحته التنفٌذٌة : مشروعات اإلسكان  72, عن االنشطة داخل لانون  12020
 72االجتماعً ومشروعات اإلسكان الموجهة لمحدودي الدخل.. االنشطه خارج لانون 

تورٌدات العمومٌة مع التزام المنشؤة بممارسة والئحته التنفٌذٌة : المماوالت العامة وال
والئحته  2017لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثماررلم 

التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت ، مع التزام المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة 
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،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار 
،  2017لسنة  72ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

مع عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . 
المنشؤة الحصول على كافة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

منزل ملن دمحم سعد -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة شمه بالدور االرضً 
 حفنا .-حسانٌن 

الرحمة للتجارة والتورٌد لصاحبها حنان سٌد دٌاب دمحم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 45
,  12023لم لٌد , ور 4347, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌد فى ,  100000.000

االنشطة خارج لانون  -: تجارة الجملة والتجزئة للكرتون  72عن االنشطة داخل لانون 
: تورٌد الكرتون على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط  72

و فً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط  2017لسنة  72الوارد بمانون االستثمار رلم 
 2017لسنة  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 
لسنة  72على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

ذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن والئحته التنفٌ 2017
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 . 1مربع  39مجاورة  15عمارة  101نشاطها . , بجهة الوحدة رلم 
مصطفً جاد حوٌشً , تاجر فرد ,  المصطفً للتجاره واالستٌراد لصاحبها ابراهٌم - 46

, ورلم  4348, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌد فى ,  1000000.000رأس ماله , 
: تجارة الجملة والتجزئة لمطع الؽٌار  72, عن االنشطة داخل لانون  12024لٌد 

لم : االستٌراد مع التزام المنشاة باحكام المانون ر 72االنشطة خارج لانون  -والماكٌنات 
 2017لسنة  7فى شؤن سجل المستوردٌن مع مراعاة المانون رلم  1982لسنة  121

على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و  1982لسنة  121بتعدٌل بعض احكام المانون 
و فً حالة عدم  2017لسنة  72مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون التزام المنشؤة بهذا الشرط 
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و  2017لسنة  72االستثمار رلم 

الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص 
ذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت والئحته التنفٌ 2017لسنة  72علٌها بمانون رلم 

. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 
مركز ابو -الدور الثانً علوي -أ  8التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة وحده 

 االردنٌه .-النجا التجاري 
دمحم عالء الدٌن خٌرت احمد , تاجر فرد , رأس ماله , اٌجٌبت بالست لصاحبها  - 47

,  12030, ورلم لٌد  4366, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌد فى ,  50000.000
عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح 

خٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة الترا
 فدان .250المنطمه الصناعٌه -62, بجهة المطعه رلم 

مزارع الخٌر النتاج الحٌوانً لصاحبها دمحم السٌد منصور دمحم , تاجر فرد , رأس  - 48



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

, ورلم لٌد  4369, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌد فى ,  200000.000ماله , 
انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السالالت او االلبان او , عن تربٌة جمٌع  12031

التسمٌن او اللحوم. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة 
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة عمار ملن احمد دمحم السٌد 

 الزوامل .-عزبه ابو شرؾ -منصور 
الصفوه للتجاره والتورٌدت لصاحبها اسالم احمد رشٌد عبدالجلٌل , تاجر فرد , رأس  - 49

, ورلم لٌد  4389, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌد فى ,  50000.000ماله , 
و  2017لسنة  72, عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  12035

لة والتجزئة للحدٌد والتسلٌح النشاط الخارج عن المجاالت الئحته التنفٌذٌه: تجارة الجم
و الئحته التنفٌذٌه: المماوالت العامة  2017لسنة  72المنصوص علٌها بمانون رلم 

والتورٌدات العمومٌة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط 
ً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط و ف 2017لسنة  72الوارد بمانون االستثمار رلم 

 2017لسنة  72ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. 

لسنة  72مانون رلم على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها ب
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن  2017

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
 االردنٌه .-برج الجوهره -541الوحده -نشاطها , بجهة الدور الرابع 

الشٌماء لصناعه الجلود لصاحبها سامح جمعه علً امٌن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 50
,  12036, ورلم لٌد  4390, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌد فى ,  100000.000

مع مراعاة  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الشنط بجمٌع انواعها  72عن االنشطة داخل ق 
رارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص احكام الموانٌن واللوائح والم

بمشروع مركز صناعات الجلود -108الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة عنبر رلم 
 أ .6(شرق المنطمه الصناعٌه 28-21بالمطعه رلم )-المتطوره 

كٌالنً لمستلزمات المصانع والتورٌدات العمومٌه , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 51
,  12037, ورلم لٌد  4392, برلم اٌداع ,  20/12/2021, لٌد فى ,  10000.000

االنشطة  -: تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع  72عن االنشطة داخل لانون 
: التورٌدات العمومٌة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز  72خارج لانون 

و فً حالة عدم التزام  2017لسنة  72ن االستثمار رلم مالً مستمل للنشاط الوارد بمانو
المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة  2017لسنة  72
الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط 

والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة  2017لسنة  72
أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص 

 . 21جم 32لطعه رلم -الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة الحً الثالث
العالمٌة للتجارة والتورٌدات العمومٌة لصاحبها السٌد دمحم اللٌثً احمدان , تاجر فرد ,  - 52

, ورلم لٌد  4410, برلم اٌداع ,  21/12/2021, لٌد فى ,  50000.000رأس ماله , 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و  2017لسنة  72, عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  12043
تنفٌذٌه: تجارة الجملة والتجزئة لمخلفات المصانع علً ان ٌتم ممارسة النشاط الئحته ال

داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة 
سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

التورٌدات العمومٌة على المنشؤة إفراد حسابات  -ته التنفٌذٌه: و الئح 2017لسنة  72
و  2017لسنة  72مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

فً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة 
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار  2017لسنة  72بمانون االستثمار رلم 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت 
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن  2017لسنة  72المنصوص علٌها بمانون رلم 

مرارات السارٌة وعلى المنشؤة تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح وال
 13عمارة  4الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة الوحدة رلم 

 . 49مجاورة  12مربع رلم 
دار الحكمه لصاحبها شرٌؾ دمحم جمال مختار دمحم توكل , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 53

,  12046, ورلم لٌد  4414اٌداع , , برلم  22/12/2021, لٌد فى ,  50000.000
االنشطة خارج  -: تجارة الجملة والتجزئة لالدوات المكتبٌة  72عن االنشطة داخل لانون 

: التورٌدات العمومٌة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً  72لانون 
عدم التزام المنشؤة  و فً حالة 2017لسنة  72مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

 72بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات  2017لسنة 

 72رلم المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون 
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام  2017لسنة 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 
دور علوي المجمع التجاري للبناإإن  108لمباشرة نشاطها . , بجهة الوحدة رلم 

 . 49المصرٌون مج 
الصمر للمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبها دمحم حسن دمحم حسن , تاجر فرد ,  - 54

, ورلم  4416, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 
, عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والمفروشات تجارة  12047لٌد 

زة والمفروشات علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن الجملة والتجزئة للمالبس الجاه
والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم 
موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة 

الدور  101رة نشاطها , بجهة الوحدة رلم الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباش
 االردنٌة . 4االول علوي الصفا مول 

, لٌد  100000.000ابراهٌم محمود عبدالرحٌم حسن , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 55
, عن الامة وتشؽٌل  12048, ورلم لٌد  4418, برلم اٌداع ,  22/12/2021فى , 

اعه بكافة انواعه مع مراعاة أحكام الموانٌن مصنع لتصنٌع االثاث الخشبً بكافة انو
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
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اكٌاد -امام مركز الشباب-نشاطها , بجهة منزل ملن ابراهٌم محمود عبدالرحٌم حسن
 البحرٌة .

دمحم احمد , تاجر فرد , رأس ماله , الدولٌه للكٌماوٌات لصا حبها احمد لٌثً  - 56
,  12061, ورلم لٌد  4441, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌد فى ,  50000.000

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الكٌماوٌات مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
, بجهة  السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها.

 بمشروع مدٌنه الجلود بالروبٌكً .-( R20عنبر نموذج )
لصاحبها نادر رجب دمحم داود ,  3Nثري ان لتجاره االحذٌه والمنتجات الجلدٌه  - 57

 4452, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌد فى ,  20000.000تاجر فرد , رأس ماله , 
لالحذٌة والمنتجات الجلدٌة علً ان ٌتم  , عن تجارة الجملة والتجزئة 12064, ورلم لٌد 

ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة 
شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص 
 بمول دوحه العاشر .-عماره )ب(-الدور االرضً -(18،  17الوحدتٌن رلم )

الركان لتجاره الجمله والتخزنه للحدٌد والبوٌات وادوات السباكه والكهرباء لصاحبها  - 58
, لٌد فى ,  10000.000مدحت احمد احمد عبدالرحٌم , تاجر فرد , رأس ماله , 

, عن تجارة الجملة والتجزئة  12068, ورلم لٌد  4464, برلم اٌداع ,  23/12/2021
للحدٌد والبوٌات وادوات السباكة والكهرباء علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن 

والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم 
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة موافمة الهٌئة مسبما مع 

المطعه -الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الدور االرضً 
 الحً االول .-المجاوره الثانٌه -83رلم 
فرد , كٌمت للتجارة والصناعة والتورٌدات لصاحبها دمحم احمد محمود ابوزٌد , تاجر  - 59

, ورلم  4469, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 
الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل  -والئحته التنفٌذٌة : 72, عن " االنشطة داخل  12072لٌد 

تجارة الجملة والتجزئة لمطع ؼٌار الماكٌنات االنشطة  -وتشؽٌل المعادن وتجمٌع طلمبات 
التورٌدات العمومٌة . مع التزام المنشؤة بممارسة  -ه التنفٌذٌة : والئحت72خارج لانون 

والئحته 2017لسنة 72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثماررلم 
التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت ، مع التزام المنشؤة بإفراد حسابات مالٌة 

بمانون االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط  ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة
، مع 2017لسنة 72ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . مع 
ات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرار

 -أ مبنً أ 16الوحدة رلم  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة الدور الثانً 
لطعه  -منطمة شمال الحً السادس  -مشروع مجمع زهراء العاشر للصناعات الصؽٌرة 

 . -4رلم 
ا السٌد السٌد دمحم ابراهٌم , تاجر الدولٌه لتجاره وتورٌد مستلزمات المصانع لصاحبه - 60
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,  4485, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌد فى ,  50000.000فرد , رأس ماله , 
لسنة  72, عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  12077ورلم لٌد 
لً ان تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع االنشطة ع -والئحته التنفٌذٌة  2017

ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا 
لسنة  72منطمة شبه جزٌرة سٌناء ٌلزم موافمة الهٌئة مسبما .النشاط خارج المانون رلم 

والئحته التنفٌذٌه . تورٌد مستلزمات المصانع وعلى المنشؤة إفراد حسابات مالٌة  2017
و فً  2017لسنة  72و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم  مستملة

حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون 
عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و  2017لسنة  72االستثمار رلم 

ات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص الحوافز الواردة بذ
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت  2017لسنة  72علٌها بمانون رلم 

. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة 
مجاوره رلم -16عماره رلم -15طها . , بجهة الوحده رلم التراخٌص الالزمة لمباشرة نشا

50 . 
لصاحبها حامد مصطفً علً  Azzaroازارو لتجاره االحذٌه والمنتجات الجلدٌه  - 61

, برلم اٌداع  27/12/2021, لٌد فى ,  20000.000مصلح , تاجر فرد , رأس ماله , 
ئة لالحذٌة والمنتجات الجلدٌة , عن تجارة الجملة والتجز 12079, ورلم لٌد  4492, 

علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة 
فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة أحكام الموانٌن 

ص الالزمة لمباشرة واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌ
 بمول دوحه العاشر .-عماره )ب(-الدور االرضً -19نشاطها , بجهة الوحده رلم 

الراعً لمستلزمات المصانع لصاحبها سمٌر سلٌمان كامل لالده اسعد , تاجر فرد ,  - 62
, ورلم  4499, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 

عن تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع وجمٌع مهمات االمن ,  12081لٌد 
الصناعً ومنتجات الكرتون مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 49مجاوره-16المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة ق 
. 

لصاحبها احمد دمحم احمد عبدالؽنً هاللً ,  futureفٌوتشر للصناعات المعدنٌه  - 63
, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌد فى ,  100000.000تاجر فرد , رأس ماله , 

, عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات المعدنٌة  12083, ورلم لٌد  4502
الموانٌن مسمار شرٌط ( مع مراعاة أحكام  -وتصنٌع المسامٌر المعدنٌة ) مسمار خشابً 

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
بجوار مصنع -الحوض البحري -519بالمطعه رلم -2نشاطها , بجهة جمالون رلم 

 لرٌه السالم .3-الجوهري 
جر فرد , الشرلٌة لتصنٌع وتجارة المفروشات لصاحبها دٌانا فإاد بشاي جرجس , تا - 64

, ورلم لٌد  4506, برلم اٌداع ,  28/12/2021, لٌد فى ,  50000.000رأس ماله , 
, عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المفروشات وتجارة الجملة والتجزئة  12085
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للمفروشات مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول 
تمسٌم  12بالمطعة رلم  1زمة لمباشرة نشاطها , بجهة الوحدة رلم على كافة التراخٌص الال

 . 15مجاورة  3اهالً مربع 
ماجٌن شوز لصاحبها احمد عادل النادي زكرٌا جودة , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 65

,  12089, ورلم لٌد  4521, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌد فى ,  100000.000
لتصنٌع االحذٌة والشنط الجلدٌة بكافة انواعها مع مراعاة أحكام  عن الامة وتشؽٌل مصنع

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 
 . 6المنطمة جنوب ؼرب أ 482لمباشرة نشاطها , بجهة الدور االرضً المطعة رلم 

ام صبحً ابراهٌم عٌسً , تاجر فرد , لصحبها عص Spark Powerسبارن باور  - 66
, ورلم  4523, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌد فى ,  100000.000رأس ماله , 

لسنة  72, عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  12090لٌد 
و الئحته التنفٌذٌه: تجارة الجملة والتجزئة ) للوحات الكهربائٌة ومستلزمات  2017

مصانع والشركات ( علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة ال
الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما النشاط 

 -و الئحته التنفٌذٌه:  2017لسنة  72الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
مة والكهربائٌة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل المماوالت العا

و فً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا  2017لسنة  72للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 
لسنة  72الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات  عدم تمتع األنشطة 2017
 72المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام  2017لسنة 
المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 . 55مدخل أ مجاورة رلم  30عمارة  3لمباشرة نشاطها . , بجهة الوحدة رلم 
لصاحبها احمد دمحم موسً عبدالحمٌد , تاجر فرد  Capitalكابٌتال للتجارة والتوزٌع  - 67

, ورلم  4524, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌد فى ,  20000.000, رأس ماله , 
لسنة  72, عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  12091لٌد 

و الئحته التنفٌذٌه: تجارة الجملة والتجزئة البن االخضر ومشتماتة علً ان ٌتم  2017
ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة 

رة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد شبه جزٌ
و  2017لسنة  72الؽذائٌة النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

تورٌد وتوزٌع المواد البالستٌكٌة والبن االخضر ومشتماتة على المنشؤة  -الئحته التنفٌذٌه: 
 72تملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم إفراد حسابات مالٌة مس

و فً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و  2017لسنة 
عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2017لسنة  72الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
ة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد االستثمار بالضمانات و الحوافز الوارد

والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط  2017لسنة  72بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
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 103نشاطها . , بجهة المحل رلم  المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة
 . 49سنتر الزهور مجاورة 

, لٌد فى ,  100000.000دمحم احمد دمحم دمحم عبدالكافً , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 68
, عن االنشطة داخل لانون  12093, ورلم لٌد  4527, برلم اٌداع ,  29/12/2021
العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك : االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات  72

: التورٌدات والمماوالت العامة على  72االنشطة خارج لانون  -خارج الوادي المدٌم 
المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار 

لشرط ٌسمط حمها فً التمتع و فً حالة عدم التزام المنشؤة بهذا ا 2017لسنة  72رلم 
عدم تمتع األنشطة  2017لسنة  72بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة 
لتنفٌذٌه والئحته ا 2017لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة 

 . 70مجاورة  39عمارة  10شمة رلم 
صاحبها دمحم سلٌمان دمحم ابراهٌم فالكون فوٌل للتعبئة والتؽلٌؾ ومستلزمات المطاعم ل - 69

, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌد فى ,  50000.000جبل , تاجر فرد , رأس ماله , 
, عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ وتمطٌع  12094, ورلم لٌد  4531

ارٌة ورق الفوٌل ومستلزمات المطاعم مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس
وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها , بجهة الدور 

 السعدٌٌن . -منزل ملن / دمحم مصلحً دمحم حسانٌن  -االرضً 
المنارة لتسمٌن الدواجن لصاحبها رضا دمحم احمد ابراهٌم , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 70

,  12095, ورلم لٌد  4532برلم اٌداع , ,  29/12/2021, لٌد فى ,  500000.000
تربٌة جمٌع انواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن النتاج السالالت او التفرٌخ او  -عن 

انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 
نشاطها , بجهة منزل ملن /  وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة

 دمحم حسن عبدالمجٌد سلطوح مشتول السوق كفر عبدهللا عزبة مصطفً افندي .
, لٌد فى ,  100000.000الجوهري بالست , تاجر فرد , رأس ماله ,  - 71
, عن الامة وتشؽٌل مصنع  12096, ورلم لٌد  4535, برلم اٌداع ,  29/12/2021

بالستٌكٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة لتصنٌع كمالٌات سٌارات 
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المصنع 

بالمجمعات الصؽٌره -مجمع)ب(-(2مرحله )-124بالمنطمه الصناعٌه وحده رلم 
 بالمنطمه الجنوبٌه .-والمتوسطه 

ه المواد الؽذائٌه لصاحبها عثمان احمد دمحم عبدالكرٌم , تاجر فرد , رأس المحبه لتجار - 72
, ورلم لٌد  4537, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌد فى ,  50000.000ماله , 

و  2017لسنة  72, عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  12097
مواد الؽذائٌة علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل الئحته التنفٌذٌه: تجارة الجملة والتجزئة لل

المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً 
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 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

و فً حالة عدم التزام المنشؤة  2017لسنة  72مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 
 72حوافز الواردة بمانون االستثمار رلم بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و ال

عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات  2017لسنة 
 72المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

االت . مع مراعاة أحكام والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المج 2017لسنة 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 . 14الحً رلم-94عماره رلم -2لمباشرة نشاطها . , بجهة الوحد رلم 
كٌو كٌر الستصالح وتجهٌز االراضً لصاحبها دمحم محمود احمد دمحم لمر , تاجر  - 73

,  4538, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌد فى ,  25000.000س ماله , فرد , رأ
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك  72, عن " االنشطة داخل ق  12098ورلم لٌد 

األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. وٌشترط أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 
ثة فً االستزراع ولٌس الري االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌ

بطرٌك الؽمر. تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو 
التسمٌن أو اللحوم. أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات 

التطوٌر والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. االتصاالت وخدمات اإلنترنت. مشروعات البحث و
العلمً من أجل التنمٌة، والمشروعات التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد 

تجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة  72ومشروعات التكنولوجٌا الحدٌثة. االنشطة خارج ق 
والبٌطرٌة والبٌولوجٌة والمطهرات والمستلزمات الطبٌة والمبٌدات الحشرٌة ومستحضرات 

الؽذائٌة واالؼذٌة االجهزة التعوٌضٌة تصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة التجمٌل والمكمالت 
والبٌولوجٌة والمطهرات والمستلزمات الطبٌة والمبٌدات الحشرٌة ومستحضرات التجمٌل 

والمكمالت الؽذائٌة واالؼذٌة االجهزة التعوٌضٌةلدي الؽٌر التصدٌر التجارة العامة 
ٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم ??? والتوزٌع التورٌدات العمومٌة التوك

لسنة ???? فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة . وعلى المنشؤة إفراد حسابات مالٌة 
ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام المنشؤة بهذا 

فز الواردة بمانون االستثمار رلم ?? لسنة الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوا
???? ، مع التزام المنشؤة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون 

االستثمار رلم ?? لسنة ???? والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع 
منشؤة الحصول على كافة مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ال
حً مبارن -ش االمٌر -7عمار -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة الدور االول 

. 
هارمونً للمالبس الجاهزة لصاحبها ابراهٌم دمحم دمحم عسكر , تاجر فرد , رأس ماله  - 74
,  12101, ورلم لٌد  4547, برلم اٌداع ,  30/12/2021, لٌد فى ,  50000.000, 

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل والنسٌج والمالبس الجاهزة مع مراعاة أحكام 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 جنوب الجمركٌة بالروبٌكً . 6أ 16لمباشرة نشاطها , بجهة الدور الثانً علوي لطعة رلم 
لسعداء لالنتاج الحٌوانً لصاحبها السٌد عٌد عبدالؽفار اسماعٌل , تاجر فرد , رأس ا - 75

, ورلم لٌد  16, برلم اٌداع ,  29/12/2021, لٌد فى ,  200000.000ماله , 
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 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

, عن تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو  12109
أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة  التسمٌن أو اللحوم. مع مراعاة

الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. رابعـــا: المركز الرئٌسً ومولع 
ممارسة النشاط: مزرعة ملن السٌد عبد الحمٌد , بجهة منزل ملن /رزق دمحم عبدالمجٌد 

 الزوامل .-االنشا-5منطمه رلم -السٌد 
_____________________________________ 

 لٌود شركات
_____________________________________ 

,  800000.000دمحم السٌد عبد الحفٌظ عبد المعبود و شركاه , شركة , رأس مالها ,  - 1
, عن الامة  11904, ورلم لٌد  4135, برلم اٌداع ,  01/12/2021لٌدت فى , 

ستٌن. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع البال
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة لطعة رلم 

 مجمع ب بالمجمعات الصناعٌة الصؽٌرة والمتوسطة بالمنطمة الجنوبٌة .-113
شركة ذات مسئولٌة محدودة. ,  Vetora Animal Healthفٌتورا لصحة الحٌوان  - 2

, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  2000000.000شركة , رأس مالها , 
تجاره مستلزمات و معدات المزارع و اضافات  -, عن  11905, ورلم لٌد  4136

االعالؾ واالمصال واللماحات البٌطرٌه والمستحضرات واالدوٌه البٌطرٌه ومستلزمات 
زه المعملٌه واالجهزه التشخٌصٌه والكواشؾ المعملٌه والمشخصات المعامل واالجه

 -والمبٌدات الحشرٌه البٌطرٌه ومبٌدات االفات الزراعٌه وتصنٌع كل ما سبك لدى الؽٌر 
االستٌراد والتصدٌر ، تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -تمدٌم خدمات الٌمظه الدوائٌه . 

التوكٌالت  -فً شؤن سجل المستوردٌن.  2017نة لس 7و المانون رلم  1982لسنة  121
فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة  1982لسنة  120التجارٌه مع األلتزام بؤحكام المانون رلم 

التورٌدات العمومٌه . وذلن  -التجاره العامه والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا  -التجارٌة 
ت السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارا

الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع 
الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

حمها بها ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تل
شارع األمٌن  -وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة : منزل ملن/ دمحم دمحم حمدي سعٌد علً 

 مدٌنة ههٌا . -خلؾ بنن مصر  -
 Maryland Paper And Healthمٌرٌالند للمنتجات الورلٌة و الصحٌة  - 3

Products  , 5000000.000شركة ذات مسئولٌة محدودة , شركة , رأس مالها  ,
, عن النشاط  11909, ورلم لٌد  4145, برلم اٌداع ,  01/12/2021لٌدت فى , 

 -و الئحته التنفٌذٌه :  2017لسنة  72الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
إلامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الورلٌة و الصحٌة بكافة أنواعها من حفاضات 

ادٌل الورلٌة و المنادٌل المبللة و الفوط الصحٌة و أطفال و حفاضات كبار السن و المن
تجارة الجملة و  - -المنظفات و المعطرات و المعممات ، لحساب الشركة و حساب الؽٌر. 

التجزئة ) للمنتجات الورلٌة و الصحٌة بكافة أنواعها من حفاضات أطفال و حفاضات كبار 
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 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وط الصحٌة و المنظفات و المعطرات و السن و المنادٌل الورلٌة و المنادٌل المبللة و الف
المعممات( على أن ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن و المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة و 

المناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما. النشاط الخارج 
تصنٌع  -ته التنفٌذٌه : و الئح 2017لسنة  72عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

)المنتجات الورلٌة و الصحٌة بكافة أنواعها من حفاضات أطفال و حفاضات كبار السن و 
المنادٌل الورلٌة و المنادٌل المبللة و الفوط الصحٌة و المنظفات و المعطرات و المعممات( 

اردة بمانون لدى الؽٌر. وعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الو
االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 

، مع التزام الشركة بممارسة  2017لسنة  72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
والئحته  2017لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

ٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح التنفٌذ
والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 

للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 
اونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها بؤعمالها أو التً لد تع

أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة المطعة رلم 
 ملٌون متر . 6المنطمة الجنوبٌة  - 172

مطعم الربوة الشامٌة شركة ذات مسئولٌة محدودة. , شركة , رأس مالها ,  - 4
 11911, ورلم لٌد  4148, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع  -, عن 
المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى . وذلن دون 

ارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمر
 -) برج الٌمامة (  1عمارة رلم  -الالزمة لممارسة هذه األنشطة . , بجهة الدور األرضً 

 شروٌدة . -أمام لاعة الواحة 
, لٌدت  100000.000تً ام ال اس لوجٌستكس )ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  - 5

, عن تمدٌم خدمات  11912, ورلم لٌد  4149, برلم اٌداع ,  01/12/2021فى , 
التخلٌص الجمركً تمدٌم خدمات شحن وتفرٌػ البضائع تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة مع 
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة 

 27ول ) ق الجوهرة م - 447التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة لبوحدة رلم 
MC2  )- . مركز المدٌنة 

,  10000.000ش.ذ.م.م , شركة , رأس مالها ,  Xanax pharmaزانكس فارما  - 6
, عن التصنٌع لدي  11913, ورلم لٌد  4150, برلم اٌداع ,  01/12/2021لٌدت فى , 

ات الؽٌر لالدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمبٌد
الحشرٌة والمستلزمات الطبٌة والبان االطفال والمطهرات الطبٌة ومواد التعمٌم والكٌماوٌات 
والكواشؾ المعملٌة والمحالٌل الطبٌة تسجٌل االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة 

ومستحضرات التجمٌل والمبٌدات الحشرٌة والمستلزمات الطبٌة والبان االطفال 
طبٌة ومواد التعمٌم والكٌماوٌات والكواشؾ المعملٌة والمحالٌل الطبٌة التجارة والمطهرات ال

العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا تجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة 
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 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والمستلزمات الطبٌة التورٌدات العمومٌة وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه إاألنشطة. وٌجوز  والمرارات السارٌة وبشرط

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغ ٌرها التً 
تزاول أعماال شبٌه بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج 

ا بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته .كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمه
شارع مكة المتفرع من شارع الؽشام  14التنفٌذٌة. , بجهة الدور الثالث عمارة رلم 

 الرئٌسً .
)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  Vida Foodفٌدا فود لتصنٌع الحلوٌات  - 7

لم لٌد , ور 4151, برلم اٌداع ,  01/12/2021, لٌدت فى ,  2020000.000
: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئة  72, عن االنشطة داخل لانون  11914

: التصدٌر على الشركة إفراد حسابات مالٌة  72االنشطة خارج لانون  -وتؽلٌؾ الحلوٌات 
و فً  2017لسنة  72مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة حالة عدم .التزام 
.عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار  2017لسنة  72بمانون االستثمار رلم 

بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت 
و الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن  2017لسنة  72المنصوص علٌها بمانون رلم 

تلن المجاالت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 
الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الدور االرضً واالدور 

 الروبٌكً . 6جنوب الجمركٌة أ 112مصنع رلم  -الثالث 
, لٌدت  3000000.000عبدالؽفور دمحم برادعً وشرٌكٌة , شركة , رأس مالها ,  - 8

, عن الامة وتشؽٌل  11916, ورلم لٌد  4153, برلم اٌداع ,  02/12/2021فى , 
مصنع لتصنٌع المالبس بكافة انواعها والتشؽٌل للؽٌر مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

حصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. والمرارات السارٌة وعلً الشركة ال
 طرٌك الروبٌكً . -مجمع بٌرامٌدز الصناعً  -لطاع ي  - 7, بجهة لطعة رلم 

 Hani saleh azizi innovationهانً صالح عزٌزي لالبداع والتطوٌر  - 9
, برلم  02/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000ش.ذ.م.م. , شركة , رأس مالها , 

, عن المماوالت العامة اعداد الدراسات الهندسٌة بكافة  11918, ورلم لٌد  4160داع , اٌ
انواعها ادارة المشروعات عدا الفندلٌة اعداد التصمٌمات والخرائط الهندسٌة التشطٌبات 
والدٌكورات واالنشاءات تمدٌم االستشارات الهندسٌة واالشراؾ علً تنفٌذها )فٌما عدا ما 

االوراق المالٌة وكذا االستشارات الما نونٌة واالستشارات و الدراسات ٌتعلك باسواق 
المتعلمه بالتمٌٌم بمناسبه زبادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق 

 27المالٌه النشطه الشركات العامله فً مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 
ال والئحته التنفٌذٌة (. وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح من لانون سوق راس الم

والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه إاألنشطة. وٌجوز 
للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وغ ٌرها التً 

تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج  تزاول أعماال شبٌه بؤعمالها أو التً لد
.كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الدور الثالث المركز العالمً للتطوٌر  431المانون والئحته التنفٌذٌة , بجهة الوحدة رلم 
 .مركز المدٌنة الرئٌسً  MC3 /32العماري لطعة رلم 

اشرؾ عبدالكرٌم عبدالعزٌز ابراهٌم وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 10
, ورلم لٌد  4163, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  1900000.000

% لتصنٌع المكرونة لتصنٌع 72, عن الامة وتشؽٌل مصنع لطحن دلٌك لمح  11920
ا الدولٌة ( مع مراعاة احكام الموانٌن البسكوٌت انشاء او ادارة او تشؽٌل المدارس ) فٌما عد

واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
 . -(  4المنطمة الصناعٌة ) أ  - 25نشاطها. , بجهة المطعة رلم 

احمد حسانٌن اسماعٌل حسانٌن طوٌلة وشرٌكة , شركة , رأس مالها ,  - 11
, ورلم لٌد  4166, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000

, عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة الزٌوت والشحوم تجارة الجملة  11922
والتجزئة للزٌوت والشحوم علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة 

سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع الجدٌدة والمناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة 
مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة 

صناعات صؽٌرة  38التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الجدٌدة المطعة رلم 
 المنطمة الصناعٌة الثانٌة .

, لٌدت فى  2000000.000أس مالها , االخالص ناشٌونال ش.ذ.م.م , شركة , ر - 12
, عن الامة وتشؽٌل مصنع  11923, ورلم لٌد  4167, برلم اٌداع ,  02/12/2021, 

لحمن البالستٌن التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا التورٌد العمومٌة تجارة 
حكام المانون رلم االثاث واكسسوارات التنجٌد التوكٌالت التجارٌة مع التزام الشركة با

فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة. وذلن دون االخالل بؤحكام  1982لسنة  120
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

إاألنشطة. وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع 
ا التً تزاول أعماال شبٌه بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك الشركات وغ ٌره

ؼرضها فً مصر أو الخارج .كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو 
 228تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة , بجهة مصنع بالمطعة رلم 

 ملٌون . 6المنطمة الجنوبٌة  3نموذج ج مجمع 
,  300000.000داماس للصناعات الكٌمائٌة ش.ذ.م.م , شركة , رأس مالها ,  - 13

, عن الامة  11924, ورلم لٌد  4168, برلم اٌداع ,  02/12/2021لٌدت فى , 
وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الدهانات االنشائٌة ودٌكورٌة وفورم بالستٌن وجمٌع مستلزمات 

اة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الدهانات والدٌكورات مع مراع
المنطمة  107الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة مسلسل رلم 

 العاشرة بالمنطمة الصناعٌة بساتٌن االسماعٌلٌة .
الشركه التركٌة لتصنٌع البطارٌات و البالستٌكات , شركة , رأس مالها ,  - 14

, ورلم لٌد  4169, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000
, عن ألامة و تشؽٌل مصنع لتصٌع و انتاج جمٌع انواع البطارٌات و تصنٌع  11925

المٌام باعمال التصمٌمات الهندسٌه  2عوازل البطارٌات و جمٌع انواع البالستٌن و الفوم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

متداد النماذج و الموالب لالالت و المنتجات و ا 3للمعدات و خطوط االنتاج و المصانع 
انتاج المعدات و خطوط االنتاج وعلى الشركه الحصول على  4تصنٌعها و التروٌج بها 

لطاع أ  117كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها , بجهة شمة بالدور الثالث لطعه 
 الصالحٌة الجدٌدة . -ابنى بٌتن 

ع البطارٌات و البالستٌكات , شركة , رأس مالها , الشركه التركٌة لتصنٌ - 15
, ورلم لٌد  4169, برلم اٌداع ,  02/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000

, عن ألامة و تشؽٌل مصنع لتصٌع و انتاج جمٌع انواع البطارٌات و تصنٌع  11925
ت الهندسٌه المٌام باعمال التصمٌما 2عوازل البطارٌات و جمٌع انواع البالستٌن و الفوم 

امتداد النماذج و الموالب لالالت و المنتجات و  3للمعدات و خطوط االنتاج و المصانع 
انتاج المعدات و خطوط االنتاج وعلى الشركه الحصول على  4تصنٌعها و التروٌج بها 

كافة التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها , بجهة الدور الثانً بعد االرضً بالمبنً الممام 
 امتداد المنطفة الصناعٌة الثالثة . 436علً 
الهناجر للصناعات المعدنٌة المتطورة (ش.ذ.م.م) , شركة , رأس مالها ,  - 16

, ورلم لٌد  4175, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000
 -الصناعات المعدنٌة ولوحات المٌاس والتحكم  - -, عن " الامة وتشؽٌل مصنع : 11930

تصمٌم أو إدارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تولٌد -ٌع لوحات توزٌع التٌار الكهربائً لتصن
تصنٌع اعمده هٌكٌلة ودٌكورٌة ولوحات  -الكهرباء والطالة على اختالؾ مصادرها 

كهربائٌة واالنشاءات المعدنٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 
اخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن السارٌة ، وبشرط استصدار التر

تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو 
التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 

المنطمة  -223انون . , بجهة المطعه رلم أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام الم
 الصناعٌة الجنوبٌة .

 EL Assema For Compressed Airالعاصمة النظمة الهواء المضؽوط  - 17
Systems  , لٌدت فى ,  100000.000)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,

و  تجارة و تورٌد -, عن "  11933, ورلم لٌد  4181, برلم اٌداع ,  05/12/2021
التورٌدات العمومٌة. وذلن دون اإلخالل  -صٌانة أنظمة الضواؼط الهوائٌة و الشلرات. 

بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 
لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات 

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً وؼٌرها التً تزاول أعماال 
مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

 أسواق الجملة المرحلة الرابعة . - 47ألحكام المانون , بجهة الوحدة رلم 
 1000000.000رأس مالها , : عاطؾ عبد الفتاح السٌد بمري وشرٌكه , شركة ,  - 18

, عن " الامة  11934, ورلم لٌد  4182, برلم اٌداع ,  05/12/2021, لٌدت فى , 
 petوتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات البالستٌكٌة وزجاجات بالستٌكٌة وعبوات بالستٌكٌة 

واكٌاس مع  petوأؼطٌة بالستٌكٌة للزجاجات وبرطمان وجركن وعبوات بالستٌكٌة 
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 
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 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

طوابك علً المطعة رلم  3التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة مصنع مكون من 
 الروبٌكً الجدٌده . - 6جنوب ؼرب أ 98
, لٌدت فى ,  900000.000احمد علمً عبده وشركاه , شركة , رأس مالها ,  - 19
 72, عن " االنشطة داخل ق  11936, ورلم لٌد  4185, برلم اٌداع ,  06/12/2021

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ وتوزٌع المواد الؽذائٌة والعصائر وحلوي 
طحٌنٌة وطحٌنة وحلوي جافة وحلوي عجٌن وشٌكوالتات واسناكس ومخبوزات وعصائر 

ضروات االنشطة خارج ق ?? التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة وتعبئة بمولٌات وخ
فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة . وعلى الشركة 72لسنة 72بؤحكام المانون رلم 

إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار ، وفى حالة 
التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى 

، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت 1971لسنة 72االستثمار رلم 
والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط 1971لسنة 72المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

ت السارٌة وعلى الخارج عن تلن المجاالت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارا
الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة : مصنع بالمطعة 

 الجدٌدة . -بالمنطمة الصناعٌة الثانٌة المعدلة 37رلم 
, لٌدت فى ,  1900000.000فوكاس بروموشن للطباعة , شركة , رأس مالها ,  - 20
, عن إلامة وتشؽٌل مصنع  11938لٌد  , ورلم 4188, برلم اٌداع ,  06/12/2021

لطباعة وتصنٌع علب االحذٌة والطباعة والحفر على الجلود وتصنٌع العلب الجلدٌة مع 
مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص الالزمة 

 -لمتطورة منطمة الجلود صناعات ا - 111لممارسة هذه االنشطة , بجهة الوحدة رلم 
 أ شرق المنطمة الصناعٌة الثالثه .6 - 21:  28الكائن فً المطعه من 

, لٌدت فى ,  10000000.000الجنً فوم ) ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  - 21
, عن الامة وتشؽٌل مصنع  11942, ورلم لٌد  4198, برلم اٌداع ,  06/12/2021

كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة لتصنٌع اسفنج ومراتب سوست مع مراعاة اح
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المطعة رلم 

 . 6المنطمة الصناعٌة شرق أ 38
المصرٌة المتكاملة للزراعات الحدٌثة و المتطورة )ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  - 22

, ورلم لٌد  4202, برلم اٌداع ,  06/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000
, عن استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة  11945

لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون 
األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة 

االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس  فى
. وذلن  2008لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2007لسنة  350الوزراء رلم 

دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص 
وز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌج

الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 - 23عمارة رلم  -ور الرابع الد - 5وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة الجدٌدة الوحدة رلم 
 طرٌك فالوس الصالحٌة .

, لٌدت فى ,  1200000.000ؼادة دمحم امٌن و شرٌكها , شركة , رأس مالها ,  - 23
, عن " النشاط الوارد  11950, ورلم لٌد  4220, برلم اٌداع ,  08/12/2021

تجاره  -ٌذٌه : و الئحته التنف 2017لسنة  72بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
الجمله والتجزئه للمواد الؽذائٌة على أن ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن و المجتمعات 

العمرانٌة الجدٌدة و المناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة 
 و 2017لسنة  72مسبما. " النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع  -الئحته التنفٌذٌه : 
المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى. على الشركة إفراد 

لسنة  72حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 
و فً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز  2017

. عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار 2017لسنة  72الواردة بمانون االستثمار رلم 
بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون. على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت 

و الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن  2017لسنة  72علٌها بمانون رلم المنصوص 
تلن المجاالت . مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 
 27الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الدور االرضً لطعة 

 . 18مجاورة  -
, لٌدت فى ,  300000.000طلبه دمحم و شركاه , شركة , رأس مالها , دمحم سٌد  - 24
, عن " الامة وتشؽٌل مصنع  11953, ورلم لٌد  4223, برلم اٌداع ,  08/12/2021

لتصنٌع الخرسانة الجاهزة. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
 - 199لمباشرة نشاطها , بجهة المطعة رلم  الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة

 ملٌون متر مربع . 6منطمة جنوب العاشر من رمضان 
, لٌدت فى ,  40000000.000معمار الشٌن )ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  - 25
, عن الامة وتشؽٌل مصنع  11957, ورلم لٌد  4230, برلم اٌداع ,  08/12/2021

وإلامة وتنمٌة المناطك العمرانٌة ( المناطك الصناعٌة  لتصنٌع مواد البناء تخطٌط
والمجتمعات العمرانٌة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم) االستثمار والتطوٌر 

العماري والمماوالت العامة التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة واستخراجها واستؽالل وادارة 
 1982لسنة  121تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم المناجم والمحاجر االستٌراد والتصدٌر 

بتعدٌل احكام المانون  2017لسنة  7فً شؤن سجل المستوردٌن مع مراعاة المانون رلم 
لسنة  120التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  1982لسنة  121

بؤحكام الموانٌن  فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة . وذلن دون اإلخالل 1982
واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة 
. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال 

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة الحً ٌجوز 
 . 2شمه  - 262لطعة  - 86مجاورة  - 13
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 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفاء عبدالهادي عبدالمتجلً محمود وشرٌكتها , شركة , رأس مالها ,  - 26
, ورلم لٌد  4231, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000

و  2017لسنة  72, عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  11958
بس الجاهزة و المفروشات و النسٌج الئحته التنفٌذٌه : الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المال

و  2017لسنة  72الحدٌث . النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
الئحته التنفٌذٌه : التصدٌر. على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً مستمل 

ام الشركة بهذا و فً حالة عدم التز 2017لسنة  27للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 
لسنة  72الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

. عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات 2017
المانون. على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم ?? 

ة ???? و الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة احكام لسن
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

المنطمه الصناعٌه جنوب  - 138المطعه رلم  -لمباشرة نشاطها , بجهة الدور الثانً علوي 
 . A6ؼرب 
, لٌدت فى ,  100000.000الموالنا اللحاق العماله , شركة , رأس مالها ,  - 27
, عن " الحاق العمالة  11962, ورلم لٌد  4236, برلم اٌداع ,  08/12/2021

المصرٌة للعمل بالداخل والخارج " التورٌدات العمومٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 

. وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال 
شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 

 ً ألحكام المانون . , بجهة مكتب  ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما
 . 59مجاوره -الجدٌد )الشروق(59سنتر المجاوره -36رلم 
المبدعٌن للمماوالت العامة شركة ذات مسئولٌة محدودة. , شركة , رأس مالها ,  -: - 28

, ورلم لٌد  4239, برلم اٌداع ,  08/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح  -مة المماوالت العا -, عن  11964

والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة ممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

ً الخارج ، كما ٌجوز لها بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو ف
عمار  - 1أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة شمة 

 . -بدر  -المجاورة الرابعة  -الحً الثالث  - 296رلم 
, لٌدت  2000000.000حوض النٌل فروت (ش.ذ.م.م) , شركة , رأس مالها ,  - 29

, عن الامة وتشؽٌل  11966, ورلم لٌد  4242اٌداع ,  , برلم 09/12/2021فى , 
مصنع لتصنٌع وؼسل وتشمٌع وحفظ وتدرٌج وتعبئة وتؽلٌؾ وتجفٌؾ الحاصالت الزراعٌة 

والموالح والفواكه استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة 
الحالتٌن أن تكون لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن 

األراضً مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة 
فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس 
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 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

. التورٌدات 2008لسنة 356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 2007لسنة 350الوزراء رلم 
مة االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، مع التزام الشركة العمومٌة والتجارة العا
لسنة 120فً شؤن سجل المستوردٌن و المانون رلم 1982لسنة 121بؤحكام المانون رلم 

بتعدٌل 2017لسنة 7فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة وعلى المانون رلم 1982
الموانٌن واللوائح والمرارات  مع مراعاة أحكام 1982لسنة 121بعض احكام المانون 

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة : 
 االردنٌة . -مركز العزم التجاري  -عمارة أ  -7شمة رلم  -الدور الثانً علوى 

, لٌدت فى ,  500000.000احمد مصطفً رشٌد وشرٌكٌة , شركة , رأس مالها ,  - 30
 72, عن االنشطة داخل ق  11967, ورلم لٌد  4245, برلم اٌداع ,  09/12/2021

تجارة  72ألامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع النجؾ ومستلزمات االنارة األنشطة خارج ق 
المفروشات وعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون 

الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا االستثمار ، وفى حالة عدم التزام 
، مع التزام الشركة بممارسة  2017لسنة  72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

والئحته  2017لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 
اة أحكام الموانٌن واللوائح التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع مراع

والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. 
 . - 6بالمنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب أ 278, بجهة : المطعة رلم 

شركة ذات مسئولٌة محدودة. , شركة , رأس مالها ,  Lion Foodsلٌون فودز  -: - 31
, ورلم لٌد  4250, برلم اٌداع ,  09/12/2021دت فى , , لٌ 200000.000

إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجهٌز و تعبئة و تؽلٌؾ كافة المنتجات  -, عن  11968
الؽذائٌة و الخضروات و الفاكهة و الشٌكوالتات و الحلوي و المخبوزات و الزٌوت و 

جاره و التوزٌع و التورٌد لكافة الت -المشروبات ؼٌر الكحولٌة و خامات األؼذٌة األولٌة. 
المنتجات الؽذائٌة و الخضروات و الفاكهة و الشٌكوالتات و الحلوي و المخبوزات و 

الزٌوت و المشروبات ؼٌر الكحولٌة و خامات األؼذٌة األولٌة وتصنٌع كل ما سبك لدى 
رٌة ، وبشرط التصدٌر وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السا -الؽٌر 

استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 
من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
 األردنٌة . - 3مول المدس  - 2ها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة : الوحدة رلم تلحمها ب

شركة ذات مسئولٌة محدودة , شركة , رأس مالها ,  Lion Foodsلٌون فودز  - 32
, ورلم لٌد  4242, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000

إلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع و تجهٌز و تعبئة و  -, عن ؼرض الشركة هو :  11969
و  تؽلٌؾ كافة المنتجات الؽذائٌة و الخضروات و الفاكهة و الشٌكوالتات و الحلوي
التجاره و  -المخبوزات و الزٌوت و المشروبات ؼٌر الكحولٌة و خامات األؼذٌة األولٌة. 

التوزٌع و التورٌد لكافة المنتجات الؽذائٌة و الخضروات و الفاكهة و الشٌكوالتات و 
الحلوي و المخبوزات و الزٌوت و المشروبات ؼٌر الكحولٌة و خامات األؼذٌة األولٌة 

التصدٌر وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح  -لدى الؽٌر  وتصنٌع كل ما سبك
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 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز 
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 
( مدة الشركة : 4أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . مادة )

)خمسة و عشرون( سنة تبدأ اعتباراً من تارٌخ إكتسابها الشخصٌة االعتبارٌة . , بجهة 
 . -األردنٌة  - 3مول المدس  - 2الوحدة رلم 

: سارٌة دمحم انور عمر موسً وعدنان مظهر كباره وهٌثم مصطفً عبدهللا , شركة ,  - 33
, ورلم  4252, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  500000.000رأس مالها , 

, عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتشكٌل المعادن باللٌزر وتجهٌزات  11970لٌد 
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول المصانع مع مراعاة أحكام الموانٌن 

المنطمة  - VIII Eعلى كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة المطعه رلم 
 . - B1الصناعٌة 

(ش.ذ.م.م) ,  SUN SHINEصن شاٌن للتطوٌر العمرانً والخدمات التعلٌمٌة  - 34
, برلم اٌداع ,  09/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000شركة , رأس مالها , 

, عن " الامة وتشؽٌل وادارة المجمعات السكنٌة المتكاملة  11971, ورلم لٌد  4253
استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها -والموالت والمراكز التجارٌة 

إنشاء أو إدارة أو تشؽٌل المدارس -استزراع األراضً المستصلحة. -لابلة لالستزراع. 
الامة وادارة وتشؽٌل مراكز التدرٌب المهنٌة -التطوٌر العمرانً  -وتمدٌم الخدمات التعلٌمٌة 

الامة وتشؽٌل مراكز خدمة وصٌانه السٌارات . -ومراكز تدرٌب ذوى االحتٌاجات الخاصة 
 -44بجوار مكتب برٌد  -مركز الحً السادس  -طاط حً الفس -4عمارة -1, بجهة : شمة 

. 
 Red Line: رٌد الٌن للمماوالت العامة والتورٌدات العامه والتورٌدات العمومٌة  - 35

, برلم  09/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000(ش.ذ.م.م) , شركة , رأس مالها , 
لتورٌدات العمومٌة , عن " المماوالت العامة وا 11972, ورلم لٌد  4455اٌداع , 

وتجارة وتورٌد اجهزة االنذار والحرٌك والتكٌٌؾ والتوكٌالت التجارٌة ،مع التزام الشركة 
فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة مع مراعاة 1982لسنة 120بؤحكام المانون رلم 

 أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص
 -الدور الثالث ابراج التهانً  3عمارة 34الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة : الوحدة رلم 

 االردنٌة .
 First Step Company For Theفٌرست استب لصناعة العبوات الدوائٌة  - 36

Manufacture Of Pharmaceutical Packages  ش.ذ.م.م( , شركة , رأس(
, ورلم لٌد  4259, برلم اٌداع ,  12/12/2021 , لٌدت فى , 500000.000مالها , 

, عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع العبوات الدوائٌة من البالستٌن و الزجاج .  11974
وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار 

رن بؤي وجه من الوجوه التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشت
مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها 
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 . 2مملٌون  6المنطمة الجنوبٌة  - 293وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة المطعة رلم 
)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  A M Gإٌة إم جى للصناعات الهندسٌة  - 37

, ورلم لٌد  4261, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  5000000.000
 2017لسنة  72, عن " النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  11976

: لتشكٌل كافة أنواع المعادن. لتصنٌع الطلمبات و  و الئحته التنفٌذٌه : الامة وتشؽٌل مصنع
المحابس واللوحات الكهربائٌة. " النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون 

و الئحته التنفٌذٌه : صٌانة الطلمبات و المحابس واللوحات  2017لسنة  72رلم 
لً مستمل للنشاط الوارد الكهربائٌة. على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز ما

و فً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط  2017لسنة  72بمانون االستثمار رلم 
. عدم 2017لسنة  72حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

. على تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات المانون
و  2017لسنة  72الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

البتراء مول  - 2الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت. , بجهة الوحدة رلم 
 األردنٌة . -

,  20000.000دعاء احمد حسن عبد الفتاح وشرٌكتها , شركة , رأس مالها ,  - 38
, عن " االنشطة  11977, ورلم لٌد  4262, برلم اٌداع ,  12/12/2021لٌدت فى , 
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والمفروشات االنشطة خارج  72داخل ق 

ت مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة التصدٌر وعلى الشركة إفراد حسابا 72ق 
بمانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 

، مع التزام الشركة بممارسة 2017لسنة  72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
والئحته  2017لسنة  72ار رلم النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثم

التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

 . - C8المنطمة الصناعٌة  - 99المطعة  -, بجهة الدور الثانً علوي 
 محمود احمد سالمه و سومٌه فتحً دمحم الؽرٌب , شركة , رأس مالها , دمحم - 39

, ورلم لٌد  4263, برلم اٌداع ,  12/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000
, عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األخشاب. مع مراعاة أحكام الموانٌن  11978

فة التراخٌص الالزمة لمباشرة واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كا
 . - C1المنطمة الصناعٌة  - XIaنشاطها , بجهة المطعة 

,  1000000.000عبد الحفٌظ دمحم الخالد مؽربل وشرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 40
, عن " الامة  11981, ورلم لٌد  4267, برلم اٌداع ,  12/12/2021لٌدت فى , 

والشوكوالته والحلوي بكافة انواعها مع مراعاة احكام  وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلوٌات
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 ملٌون . 6بالمنطمة الجنوبٌة  -نموذج أ  319لمباشرة نشاطها , بجهة المطعة رلم 
ة محدودة , شركة , رأس مالها , أوفر سٌز للدعاٌة و اإلعالن شركة ذات مسئولٌ - 41

 11984, ورلم لٌد  4274, برلم اٌداع ,  13/12/2021, لٌدت فى ,  10000.000
التورٌدات  - 0الدعاٌه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممرإه و المرئٌه  -, عن 
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شرط العمومٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وب
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 
من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
شارع  - 5عمارة رلم  -طبماً ألحكام المانون . , بجهة الدور األول علوي تلحمها بها وذلن 

 امام مسجد الشهٌد إبراهٌم . -الطاروطً 
)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  modern moldالمالب العصري  - 42

, ورلم لٌد  4293, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  700000.000
شؽٌل مصنع لتشكٌل المعادن وتصنٌع االسطمبات والموالب بكافة , عن " الامة وت 11993

انواعها وتصنٌع لطع ؼٌار ماكٌنات الؽزل والنسٌج مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

-الدور االرضً  -للصناعات الصؽٌرة  مجمع مصر اٌطالٌا - 521, بجهة الوحدة رلم 
 . A2المنطمة الصناعٌة  - 8ؼرب المطعه رلم 

, لٌدت فى ,  300000.000اسالم دمحم السٌد و شرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 43
, عن " النشاط الوارد  11994, ورلم لٌد  4294, برلم اٌداع ,  14/12/2021

تجاره  -و الئحته التنفٌذٌه :  2017لسنة 72بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
الجمله والتجزئه ( لجمٌع أنواع العدد و اآلالت و مستلزمات المصانع و الشركات و جمٌع 
انواع الماكٌنات الصناعٌة و األجهزة الكهربائٌة و اللوحات الكهربائٌة و كامٌرات المرالبة 

مارسة النشاط داخل المدن و و جمٌع شبكات اإلنذار و أنظمة الحرٌك )على أن ٌتم م
المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة و المناطك النائٌة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم 

لسنه 64موافمة الهٌئة مسبما.مع مراعاه ما ورد بمرار وزارة الدفاع واالنتاج الحربى رلم 
و 2017 لسنة72" النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  2003

تورٌد جمٌع أنواع العدد و اآلالت و مستلزمات المصانع و الشركات و  -الئحته التنفٌذٌه : 
جمٌع انواع الماكٌنات الصناعٌة و األجهزة الكهربائٌة و اللوحات الكهربائٌة و كامٌرات 
المرالبة و جمٌع شبكات اإلنذار و أنظمة الحرٌك. مع مراعاه ما ورد بمرار وزارة الدفاع 

على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز  2003لسنه 64االنتاج الحربى رلم و
و فً حالة عدم التزام 2017لسنة 72مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 

الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
متع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة عدم ت 2017لسنة 72

بذات المانون. على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
و الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام 2017لسنة 72

رٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة الموانٌن واللوائح والمرارات السا
ََ : المركز الرئٌسً : , بجهة : الوحدة رلم  َ  -84عمارة رلم  -30لمباشرة نشاطها . ثالثا

 . 12الحً رلم 
 6000000.000اكستٌرٌور للمماوالت العامة ) ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  - 44

, عن االستثمار  11995, ورلم لٌد  4296اٌداع , , برلم  14/12/2021, لٌدت فى , 
العماري والمماوالت وادارة الموالت التجارٌة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 
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والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. 
 . 53مدخل ب مج  2عمارة  2, بجهة شمة 

,  250000.000)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  Clean Oilكلٌن أوٌل  - 45
 - 1, عن "  11998, ورلم لٌد  4300, برلم اٌداع ,  14/12/2021لٌدت فى , 

التورٌدات  - 3تجاره و إدارة المواد البترولٌه.  - 2محطه تموٌن وخدمات سٌارات. 
ات السارٌة ، وبشرط العمومٌه. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرار

استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه 
من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 

تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو 
لحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة محطة تموٌن و خدمة سٌارات ) بملن / دمحم ت

 بناحٌة كفر المدٌم . -دسولً عبد العزٌز دسولً ( 
 Packing Hub For Trade and Industryباكٌنج هب للتجارة والصناعة  - 46

, برلم  14/12/2021, لٌدت فى ,  150000.000)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها , 
, عن " االنشطة داخل لانون ?? والئحته التنفٌذٌة :  11999, ورلم لٌد  4303اٌداع , 

تجارة المنتجات البالستٌكٌة -الامة وتشؽٌل مصنع للصناعات البالستٌكٌة والورلٌة 
لٌؾ واالثاث الخشبً والمعدنً االنشطة خارج لانون ?? والورلٌة ومواد التعبئة والتؽ

التصدٌر ، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت  -والئحته التنفٌذٌة : 
المنصوص علٌها بمانون االستثماررلم ?? لسنة ???? والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط 

حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل الخارج عن تلن المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد 
لالنشطة الواردة بمانون االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حمها فى 

التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم ?? لسنة ???? ، مع عدم تمتع 
نون . " مع مراعاة االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات الما

أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 
 22عمارة  -الدور الثانً بعد االرضى  - 22الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الوحدة رلم 

 مشروع السبحً جاردنز . -المرحلة الثانٌة  -
,  500000.000رٌكته , شركة , رأس مالها , حامد منٌر عبدالحمٌد دروٌش وش - 47

, عن " الامة  12000, ورلم لٌد  4304, برلم اٌداع ,  14/12/2021لٌدت فى , 
وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل والنسٌج والمفروشات والمالبس الجاهزة مع مراعاة احكام 

اخٌص الالزمة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التر
 -دوار العاشر  -وكاله ٌاسٌن  - 35،36لمباشرة نشاطها. , بجهة الوحدتٌن الصناعٌتٌن 

 وكالة ٌاسٌن . - A1 &A2المنطمة الصناعٌة
طفاٌة للتجارة والخدمات االلكترونٌة )ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  - 48

 12001, ورلم لٌد  4307, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000
(أعمال  )أ -تصمٌم وإنتاج البرامج :-2تجارة الجملة والتجزئة للحاسبات االلٌة  -, عن 

التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. 
 (أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات )ب

(إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من  اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. )ت
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-3(إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة.  صوت وصورة وبٌانات. )ث
(أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم  تصمٌم وإنتاج معدات الحاسبات اآللٌة: )أ

واعها. )ب(إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. الحاسبات بمختلؾ أن
(أعمال  تصمٌم وتنفٌذ وإدارة مشروعات البنٌة األساسٌة للمعلومات واالتصاالت: )أ-4

التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول البٌانات. )ب(تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول 
. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات االتصاالت وخدمات اإلنترنت-5البٌانات. 

السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 
 . 44مج  - 101عمار رلم  - 1شمة رلم 

إس إتش إٌه للمماوالت والتورٌدات العمومٌة )ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  - 49
, ورلم لٌد  4308, برلم اٌداع ,  14/12/2021,  , لٌدت فى 500000.000

, عن " المماوالت والتورٌدات العمومٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن  12002
واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة 

ٌرها التً تزاول أعماال . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼ
شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 

 . -ش الدكروري متفرع من ش البنن  45 - 3شمه  -الدورالثالث 
 300000.000صابره حلمً دمحم بٌومً مبرون وشرٌكها , شركة , رأس مالها ,  - 50

, عن " االنشطة  12003, ورلم لٌد  4309, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى , 
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء ومستلزماتها تجارة الجملة والتجزئة  72داخل ق 

التورٌدات العمومٌة المماوالت العامة  72نشطة خارج ق لمواد البناء ومستلزماتها اال
والمتخصصة والمتكاملة وعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة 
الواردة بمانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع 

، مع التزام الشركة 2017لسنة 72رلم  بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار
لسنة 72بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع مراعاة احكام الموانٌن 2017
الزمة لمباشرة واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص ال

 االردنٌة . -مول الصباح  - 1عماره  - 1نشاطها. , بجهة شمه 
العٌن الجدٌدة اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج شركة ذات مسئولٌة محدودة , شركة  - 51

,  4310, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000, رأس مالها , 
وذلن دون اإلخالل  -الة المصرٌة للعمل بالخارج الحاق العم -, عن  12004ورلم لٌد 

بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة 
ممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات 

تحمٌك ؼرضها فً وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 
مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً 

 ابو الشموق . -عمار ملن انور السٌد دمحم  -ألحكام المانون , بجهة شمة بالدور االرضً 
شركة ذات مسئولٌة  Green squareجرٌن إسكوٌر إٌجٌبت للتصمٌمات الهندسٌة  - 52
, برلم  14/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000دودة , شركة , رأس مالها , مح
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 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

, عن التصمٌمات الهندسٌة والمماوالت العامة  12006, ورلم لٌد  4313اٌداع , 
والتورٌدات العمومٌة والتشطٌبات وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

لالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز للشركة أن السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ا
تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو 

التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها 
 - 108عماره  - 6, بجهة شمه  أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .

 ثان العاشر من رمضان . - 9الحً  - 71مجاورة 
المٌصر ترافٌن للنظم والمعلومات والخدمات العامة (ش.ذ.م.م) , شركة , رأس مالها  - 53
, ورلم لٌد  4316, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000, 

)أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم  (أ -:تصمٌم وإنتاج البرامج -, عن "  12008
)أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج  للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. (ب

والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. 
)إدخال  وت وصورة وبٌانات. (ث)إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من ص (ت

تصمٌم وإنتاج معدات الحاسبات اآللٌة: -البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة. ?
)إنتاج  )أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها. (ب (أ

شروعات البنٌة تصمٌم وتنفٌذ وإدارة م-وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها. ?
)أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات ونمل وتداول  األساسٌة للمعلومات واالتصاالت: (أ

االتصاالت وخدمات اإلنترنت. " -)تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات. ? البٌانات. (ب
التورٌدات العمومٌة والتجارة العامة وتورٌد كافة المستلزمات المروٌة وتورٌد اجهزة 

الطفاء ومكافحة الحرٌك " التوكٌالت التجارٌة ،مع التزام الشركة بؤحكام المانون رلم ا
??? لسنة ???? فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة " تجمٌع الممامه وفضالت 

االنشطه االنتاجٌه والخدمٌه ومعالجتها المٌام باعمال التشجٌر . مع مراعاة أحكام الموانٌن 
ت السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة واللوائح والمرارا

 . -66مجاورة  -أ 41عمارة  - 9نشاطه , بجهة مكتب رلم 
)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس  CLever sharkكلٌفر شارن لتصنٌع المواد الؽذائٌة  - 54

رلم لٌد , و 4318, برلم اٌداع ,  14/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000مالها , 
, عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام  12010

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 
األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً 

هة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً تزاول أعماال شبٌ
الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . 

 فدان . 250بالمنطمة الصناعٌة ال - 92, بجهة المطعة رلم 
,  2100000.000لها , (ش.ذ.م.م) , شركة , رأس ما ice world: اٌس ورلد  - 55

تجارة  -, عن "  12014, ورلم لٌد  4328, برلم اٌداع ,  15/12/2021لٌدت فى , 
خامات آٌس كرٌم و المواد الؽذائٌة و مواد التعبئة و التؽلٌؾ و تجارة الماكٌنات و خطوط 

 لسنة121االستٌراد والتصدٌر ، تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -االنتاج الصناعٌة. 
فً شؤن سجل المستوردٌن. مع مراعاة أحكام الموانٌن 2017لسنة 7و المانون 1982
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 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
 . MC2 27بمشروع الجوهرة مول ( لطعة  -254نشاطها. , بجهة الوحدة رلم 

,  150000.000)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  Haidy Monsهاٌدٌمونس  - 56
, عن إنتاج  12016, ورلم لٌد  4330, برلم اٌداع ,  15/12/2021لٌدت فى , 

المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات. مع مراعاة أحكام 
ٌص الالزمة الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخ

 12مج  -الدور الثانً علوي  - 1الصفا مول  - 221لمباشرة نشاطها , بجهة الوحدة رلم 
. 

برٌمو ماكنتوش للتنمٌة والصناعة ) ش.ذ.م.م ( , شركة , رأس مالها ,  - 72
,  12042, ورلم لٌد  4409, برلم اٌداع ,  21/12/2021, لٌدت فى ,  1000.000

لتصنٌع طوب اسمنتً مفرغ وطوب اسمنتً مصمت وبردورة  الامة وتشؽٌل مصنع 1عن 
التجارة العامة لكل ما هو مسموح به  2اسمنتٌه رصٌؾ وبالط ارصفة فاخر متداخل. 

لانونا. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص 
لها مصلحة أو تشترن باى وجه الالزمة لممارسة هذه إألنشطة. وٌجوز للشركة أن تكون 

من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌه بؤعمالها أو التً لد تعاونها على 
تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو 

 2هة المطعة رلم تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ل أحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. , بج
 فدان . 800المنطمة الصناعٌة 

مارن عطٌه عوض هللا نصر داود و شرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 73
, ورلم لٌد  4411, برلم اٌداع ,  21/12/2021, لٌدت فى ,  300000.000

, عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الرابر و نعال األحذٌة و األحذٌة و  12044
. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول مستلزماتها

:  21بالمطع من  - 91على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة عنبر رلم 
 . 6بالمنطمة الصناعٌة شرق أ - 28
)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  ZAG SYSTEMSزاج سٌستمز  - 57

, ورلم لٌد  4338, برلم اٌداع ,  15/12/2021, لٌدت فى ,  200000.000
) أعمال التوصٌؾ والتحلٌل  والئحته التنفٌذٌة : (أ 72, عن االنشطة داخل لانون  12019

) أعمال تصمٌم  والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها. (ب
ٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد الب

) إنتاج المحتوى اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة  والتدرٌب علٌها. (ت
تصمٌم وإنتاج  1) إدخال البٌانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة.  وبٌانات. (ث

لنظم الحاسبات بمختلؾ ) أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر  معدات الحاسبات اآللٌة: (أ
تصمٌم وتنفٌذ  2) إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها.  أنواعها. (ب

) أعمال التوصٌؾ والتصمٌم  وإدارة مشروعات البنٌة األساسٌة للمعلومات واالتصاالت: (أ
 3 ) تنفٌذ وإدارة شبكات نمل وتداول البٌانات. لشبكات ونمل وتداول البٌانات. (ب
إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز  8االتصاالت وخدمات اإلنترنت. 

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فً  9نمل تكنولوجٌا المعلومات. 
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 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

والئحته التنفٌذٌة :  72مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرها. االنشطة خارج لانون 
ونٌة عبر االنترنت ، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت التجارة االلكتر

والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط  2017لسنة 72المنصوص علٌها بمانون االستثماررلم 
الخارج عن تلن المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل 

،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حمها فى لالنشطة الواردة بمانون االستثمار 
، مع عدم تمتع 2017لسنة  72التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون .مع مراعاة 
شركة الحصول على كافة التراخٌص أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ال
ش  -عمار ملن ابراهٌم الدسولً  -الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة : الدور االرضى 

 متفرع من الؽشام . -طارق بن زٌاد 
, لٌدت  20000.000(ش.ذ.م.م) , شركة , رأس مالها ,  Sito Foodسٌتو فوود  - 58

, عن : الامة وتشؽٌل  12021, ورلم لٌد  4341, برلم اٌداع ,  16/12/2021فى , 
مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

باشرة نشاطها. , بجهة الدور الثانً وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لم
 . -2&1تمسٌم الجودت  -المرحلة الرابعه  -ش الؽزالً  - 1عمارة  -

 100000.000المهندسون المتحدون لتكنولوجٌا البالستٌن , شركة , رأس مالها ,  - 59
, عن المٌام  12022, ورلم لٌد  4346, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌدت فى , 

ماوالت العامة )شبكات المٌاه والصرؾ الصحى والمماوالت ورصؾ الطرق اعمال الم
واعمال البناء والتشطٌبات الداخلٌة واالعمال االلكترومٌكانٌكال واالعمال الكهربائٌة 

وتؤجٌر المعدات والتورٌدات من اسفلت ورمل وتربة الطٌن وطوب واسمنت وخرسانة 
ر الولاٌة من الحرٌك المحابس بكافة جاهزة وادوات كهربائٌة وادوات صحٌة ومواسٌ

انواعها وانظمة مكافحة الحرٌك بالرشاشات التلمائٌة ووحدات مناولة الهواء المبادالت 
والمبادالت الحرارٌة والمراوح المستمدة فى اعمال التكٌفات وجمٌع انواع الصاج المجلفن 

ازل ومواسٌر الصلب المستخدمة فى التكٌفات وخوانك الدخان والحرٌك وجمٌع انواع العو
والوصالت  vpvcاالسود ومواسٌر البولى استٌلٌن والواصالت الالزمة لها و مواسٌر 

الالزمة لها وذلن دون االخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 
استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة األنشطة وٌجوز للشركة ان تشترن بؤى وجه من 

الشركات وؼٌرها التى تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها او التى لد تعاونها على  الوجوه مع
تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها 

بحوض خارج الزمام  73من  687بها وذلن طبماً ألحكام المانون , بجهة المطعة رلم 
 عى ناحٌة السالم .البحرى بمجمع دمحم عترٌس الصنا

, لٌدت فى ,  300000.000رامً احمد السعٌد وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 60
, عن " الامة وتشؽٌل مصنع  12026, ورلم لٌد  4358, برلم اٌداع ,  16/12/2021

النتاج المشة منسوجة متنوعة والمشة مفروشات جاكارد متنوعة وحٌاكة منسوجات 
متنوعة مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة  متنوعة ومالبس جاهزة

وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الوحدة رلم 
 . 6بمركز صناعات الجلود المتطورة بالمنطمة الصناعٌة شرق أ 31
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 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

, لٌدت  300000.000دمحم عطٌه علٌوه عطٌه وشرٌكته , شركة , رأس مالها ,  - 61
, عن " االنشطة داخل  12027, ورلم لٌد  4359, برلم اٌداع ,  16/12/2021فى , 
* لتصنٌع اكٌاس بالستٌكٌة وشكائر  -الامة وتشؽٌل مصنع : -والئحته التنفٌذٌة :  72لانون 

تر منسوجه وحمن ونفخ البالستٌن والعبوات البالستٌكٌة واعادة تدوٌر البالستٌن والفٌلر ماس
والمواسٌر البالستٌكٌة  PVCومواسٌر  PVCواالسترتش الصناعً والؽذائً وحبٌبات 

ولوازمها وسٌلٌكات الصودٌوم واالكواب الورلٌة واالسالن الكهربائٌة واسالن الصلب 
والبكر الحدٌد والبكر الخشب واللوحات الكهربائٌة والمصابٌح الكهربائٌة والمنادٌل الورلٌة 

التجارة العامة -والئحته التنفٌذٌة :  72لمواد الؽذائٌة . االنشطة لانون . وتعبئة وتؽلٌؾ ا
فٌما مسموح به لانونا مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص 

والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن  2017لسنة  72علٌها بمانون االستثماررلم 
ة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة المجاالت ، مع التزام الشرك

بمانون االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 
، مع عدم تمتع االنشطة خارج 2017لسنة  72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

ذات المانون . مع مراعاة احكام الموانٌن لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة ب
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 

 . 3مجمع  - 2ملٌون م 6المنطمة الجنوبٌة  -نموذج ج  248نشاطها. , بجهة المطعة رلم 
) , شركة , رأس مالها , : بداٌتً لتنمٌة المهارات و الموارد البشرٌة (ش.ذ.م.م - 62

 12028, ورلم لٌد  4360, برلم اٌداع ,  16/12/2021, لٌدت فى ,  18000.000
الامه وتشؽٌل  -الامه وتشؽٌل واداره دور الحضانه وتنمٌه مهارات االطفال .  -, عن " 

 واداره مركز العداد وتنمٌه وتدرٌب الموارد البشرٌه. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

 -( ملن / عماد عوض علً عوض دمحم )  5عمارة رلم -, بجهة : الدور األرضً و األول 
 خلؾ مستشفى العاصمة . -متفرع من شارع سعد زؼلول 

, شركة ,  tile green for buildinj materialsتاٌل جرٌن فور بٌلدنج ماترٌلز  - 63
, ورلم  4364, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000رأس مالها , 

, عن الامة و تشؽٌل مصنع العادة تدوٌر مخلفات البالستٌن. الامة و تشؽٌل  12029لٌد 
ة مصنع النتاج بالط االنترلون و بالط االرصفة . مماوالت عمومٌة و تصدٌر . تجارة جمل

بمركز  18بالدور الثالث بمول امل الكائن بالمطعة رلم  414و تجزئة , بجهة الوحدة رلم 
 . MC1المدٌنة التجارى منطمة 

, شركة ,  tile green for buildinj materialsتاٌل جرٌن فور بٌلدنج ماترٌلز  - 64
ورلم  , 4364, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000رأس مالها , 

, عن الامة و تشؽٌل مصنع العادة تدوٌر مخلفات البالستٌن. الامة و تشؽٌل  12029لٌد 
مصنع النتاج بالط االنترلون و بالط االرصفة . مماوالت عمومٌة و تصدٌر . تجارة جملة 

مجمع ج بالمجمعات الصناعٌة  2مرحلة  62و تجزئة , بجهة الورشة الصناعٌة رلم 
 الصؽٌرة والمتوسطة .

,  500000.000رٌمدي للمخازن والصٌانة وامماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 65
, عن انشاء  12032, ورلم لٌد  4374, برلم اٌداع ,  19/12/2021لٌدت فى , 
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 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وتطوٌر وتاجٌر وإدارة المخازن وثالجات التبرٌد لتخزٌن البضائع وتمدٌم جمٌع الخدمات 
ن للؽٌر لكافة األؼراض التجارٌة والصناعٌة اللوجٌستٌة والشحن وتفرٌػ والتخزٌ

والصناعٌة والزراعٌة ومكافحة الحشرات والموارض بمبٌدات الصحة العامة المٌام بؤعمال 
الصٌانة وكافة اعمال المماوالت العامة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 

سة هذه األنشطة . وٌجوز والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممار
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
ده رلم أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة الوح

 حوض الجبل . - 9المطعه رلم  - 146
,  500000.000رٌمدي للمخازن والصٌانة وامماوالت , شركة , رأس مالها ,  - 66

, عن انشاء  12032, ورلم لٌد  4374, برلم اٌداع ,  19/12/2021لٌدت فى , 
الخدمات وتطوٌر وتاجٌر وإدارة المخازن وثالجات التبرٌد لتخزٌن البضائع وتمدٌم جمٌع 
اللوجٌستٌة والشحن وتفرٌػ والتخزٌن للؽٌر لكافة األؼراض التجارٌة والصناعٌة 

والصناعٌة والزراعٌة ومكافحة الحشرات والموارض بمبٌدات الصحة العامة المٌام بؤعمال 
الصٌانة وكافة اعمال المماوالت العامة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح 

ة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة . وٌجوز والمرارات السارٌ
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها 
وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة الوحده رلم  أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها

 حوض الجبل . - 9المطعه رلم  - 146
الطفل العبمري للتدرٌب وتنمٌة المهارات شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة ,  - 67

 4378, برلم اٌداع ,  19/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000شركة , رأس مالها , 
كز إعداد وتدرٌب وتنمٌة المهارات والموارد البشرٌة ادارة , عن " مر 12033, ورلم لٌد 

وتجهٌز وتشؽٌل المدارس تؤلٌؾ وتوزٌع الكتب التعلٌمٌة والتنموٌة الٌشمل طباعة او نشر 
او توزٌع الصحؾ والمجالت. تمدٌم الخدمات االستشارٌة التعلٌمٌة ) فٌما عدا ما ٌتعلك 

لمانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمه باسواق االوراق المالٌة وكذا االستشارات ا
بالتمٌٌم بمناسبه زٌاده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌه 

من  27النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة 
خالل بؤحكام الموانٌن واللوائح لانون سوق راس المال والئحته التنفٌذٌة (. وذلن دون اإل

والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز 
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 

ها أن بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز ل
تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبماً 

 انشاص الرمل . -ش الوحدة المحلٌة  - 41منزل  -ألحكام المانون , بجهة الدور االول 
: ساب كٌمٌكال للتجارة واالستٌراد والتصدٌر (ش.ذ.م.م) , شركة , رأس مالها ,  - 68

, ورلم لٌد  4395, برلم اٌداع ,  20/12/2021لٌدت فى , ,  2000000.000
, عن " التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة وتجارة  12038
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كافه انواع الكٌماوٌات . " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام 
فى شان سجل المستوردٌن 1982لسنه 121والمانون رلم 1982لسنه 120المانون رلم 

وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال 
بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

والمرارات باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح 
السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة : 

 الدور الثانً . - 7مدخل 6الوحدة رلم
,  300000.000محمود جوده صالح سالمه وشرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 69

" االنشطة  , عن 12039, ورلم لٌد  4398, برلم اٌداع ,  21/12/2021لٌدت فى , 
 72الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن االنشطة خارج ق  72داخل ق 

المماوالت العامة وعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة 
بمانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 

، مع التزام الشركة بممارسة 2017لسنة 72لواردة بمانون االستثمار رلم والحوافز ا
النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم ?? لسنة ???? والئحته 

التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 
حصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. والمرارات السارٌة وعلى الشركة ال

 المنطمة الصناعٌة بٌرامٌدز زونا فرانكا . -لطاع ي  -15, بجهة المطعة رلم 
, لٌدت فى  300000.000اٌهاب احمد عبدالعزٌز وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 70
ة وتشؽٌل , عن " الام 12040, ورلم لٌد  4403, برلم اٌداع ,  21/12/2021, 

مصنع لتصنٌع وتجمٌع جمٌع مستلزمات االضاءة واالدوات الكهربائٌة مع مراعاة أحكام 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 المنطمة الصناعٌة الثانٌة . - 243لمباشرة نشاطها . , بجهة المطعة رلم 
, لٌدت  300000.000سٌد دمحم وشرٌكته , شركة , رأس مالها , اسالم منصور ال - 71

, عن " االنشطة داخل  12041, ورلم لٌد  4407, برلم اٌداع ,  21/12/2021فى , 
 72الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المالبس الجاهزة والمفروشات االنشطه خارج ق  72ق 

تمل لألنشطة الواردة بمانون التصدٌر وعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مس
االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا 

، مع التزام الشركة بممارسة  2017لسنة  72والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
والئحته  2017لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 
والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. 

 . 6جنوب ؼرب ا - 291المطعه  -, بجهة الدور الثالث علوي 
,  1000000.000)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها , السعودٌة المصرٌة للزجاج  - 74

, عن االنشطة  12045, ورلم لٌد  4412, برلم اٌداع ,  21/12/2021لٌدت فى , 
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع زجاج سٌكورٌت ودوبل جالس االنشطة خارج  72داخل ق 

الً مستمل التصدٌر المماوالت العامة وعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز م 72ق 
لألنشطة الواردة بمانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها 
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، مع التزام  2017لسنة  72فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
 72الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع مراعاة أحكام  2017 لسنة
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

 -تمسٌم المهندسٌن - 12مجاورة  - 2العمار رلم -لمباشرة نشاطها. , بجهة الدور االرضً 
 . -فٌال ابن جبل 

)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  K.A.M Pharmaكٌه اٌه ام فارما  - 75
, ورلم لٌد  4419, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  2200000.000

, عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمطهرات  12049
لتجمٌل وتصنٌع كل ماسبك والمكمالت الؽذائٌة والمستحضرات العشبٌة ومستحضرات ا

للؽٌر ولدي الؽٌر " االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون 
فى شان سجل المستوردٌن  1982لسنه  121والمانون رلم  1982لسنه  120رلم 

وتنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال 
بعد الحصول على التراخٌص الالزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل 

باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض " التورٌدات العمومٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

ركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً األنشطة . وٌجوز للش
تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً 

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . 
 ش ابو بكر الصدٌك . -حً السالم  - 6عمارة  1شمة  -, بجهة الدور االرضً 

)ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  H A Cأتش أٌه سى للمماوالت العامة  - 76
, ورلم لٌد  4420, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

التورٌدات العمومٌة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام  -, عن المماوالت العامة .  12050
للوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه الموانٌن وا

األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً 
تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً 

و تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أ
 األردنٌة . -بجوار دار المناسبات  -مول المركز العالمً  - 305, بجهة الوحدة رلم 

,  300000.000احمد دمحم احمد دمحم سٌد احمدوشرٌكٌه , شركة , رأس مالها ,  - 77
, عن " الامة  12051ٌد , ورلم ل 4421, برلم اٌداع ,  22/12/2021لٌدت فى , 

وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االسمدة والمخصبات الزراعٌة وبذور الفواكه والخضراوات 
والمحاصٌل الزراعٌة وتعبئتها " استصالح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً 

تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً الحالتٌن أن تكون 
مخصصة ألؼراض االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة األراضً 

فً االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر. " تجاره الجمله والتجزئه للكٌماوٌات مع مراعاة 
أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

المنطمه الصناعٌه  - 96المطعه رلم  -لدور االرضً الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة ا
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 الثانٌه .
سفنكس للمشروعات الؽذائٌه وادارة المطاعم , شركة , رأس مالها ,  - 78

, ورلم لٌد  4429, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  5000000.000
ؽٌل واداره , عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الوجبات الجاهزة " الامه وتش 12055

المطاعم والكافترٌات الثابته لتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والتٌن اواى وجمٌع انواع 
المشروبات(عدا الكحولٌه) مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 

 -10الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المطعه رلم 
 ه الفاصله مابٌن الحً االول والثانً .المنطم
سفنكس للمشروعات الؽذائٌه وادارة المطاعم , شركة , رأس مالها ,  - 79

, ورلم لٌد  4429, برلم اٌداع ,  22/12/2021, لٌدت فى ,  5000000.000
, عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الوجبات الجاهزة " الامه وتشؽٌل واداره  12055
الكافترٌات الثابته لتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت والتٌن اواى وجمٌع انواع المطاعم و

المشروبات(عدا الكحولٌه) مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى 
 128الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المطعه رلم 

 ملٌون متر . 6ة المنطمة الصناعٌة الجنوبٌ -
, لٌدت فى ,  500000.000سحر حسن السٌد و شرٌكها , شركة , رأس مالها ,  - 80
 72, عن " االنشطة داخل ق  12056, ورلم لٌد  4430, برلم اٌداع ,  22/12/2021

عصائر الفاكهة الطبٌعٌة  -و تعبئة و تؽلٌؾ المواد الؽذائٌة  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع 
توزٌع المواد الؽذائٌة  - 72الجملة و التجزئة للمواد الؽذائٌة االنشطة خارج ق تجارة 

وعلى الشركة إفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون االستثمار ، 
وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة 

، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد  2017لسنة  72ار رلم بمانون االستثم
والئحته التنفٌذٌة لبل  2017لسنة  72بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 
خٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الدور وعلى الشركة الحصول على كافة الترا

 سنجها . -منشؤة عبداللطٌؾ  -شارع مسجد نادٌة امام واكد  - 1بالعمار رلم  -االرضً
, لٌدت فى ,  1000000.000المؽربً لالعالؾ , شركة , رأس مالها ,  - 81
صنع , عن " الامة وتشؽٌل م 12057, ورلم لٌد  4436, برلم اٌداع ,  22/12/2021

لتصنٌع األعالؾ و خامتها. " التجارة العامة فٌما هو مسموح به لانونا. " التورٌدات 
العمومٌة. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول 

 - 1لطعه رلم  -على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الدور االرضً 
 مشروع الخطارة .

(ش.ذ.م.م) , شركة , رأس مالها ,  Pharma For Uفارما فور ٌو  - 82
 12059, ورلم لٌد  4439, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000

, عن التصنٌع لدي الؽٌر لألدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات 
لتجمٌل والمبٌدات الحشرٌة والمستلزمات االؼذٌة الخاصة والنباتات الطبٌة ومستحضرات ا

الطبٌة والبان األطفال والمطهرات الطبٌة ومواد التعمٌم والكٌماوٌات والكواشؾ المعملٌة 
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تسجٌل االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة ومستحضرات  -والمحالٌل الطبٌة . 
طفال والمطهرات الطبٌة ومواد التجمٌل والمبٌدات الحشرٌة والمستلزمات الطبٌة والبان األ
التجارة العامة والتوزٌع فٌما -التعمٌم والكٌماوٌات والكواشؾ المعملٌة والمحالٌل الطبٌة . 

تجارة وتوزٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمستلزمات الطبٌة  -هومسموح بة لانونا . 
مٌة , بجهة الدور التورٌدات العمو -ومستحضرات االؼذٌة الخاصة والنباتات الطبٌة. 

 . 13الحً  -87مج  -306لطعه رلم  -الثانً علوي 
, لٌدت  100000.000دلنا للصناعة و التجارة (ش.ذ.م.م) , شركة , رأس مالها ,  - 83

الامة وتشؽٌل  -, عن "  12060, ورلم لٌد  4440, برلم اٌداع ,  23/12/2021فى , 
 -البردورة و البالط و مواد البناء.  مصنع لتصنٌع الطوب األسمنتً و األنترلون و

التجارة العامة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام  -المماوالت العامة.  -التورٌدات العمومٌة. 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

كات وؼٌرها التً األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشر
تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً 

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . 
 ملٌون .6منطمة ال  -نموذج ( ج )  -296, بجهة : المطعة رلم 

لالنتاج الحٌوانً و الداجنً )ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  بدر المدٌنة - 84
, ورلم لٌد  4457, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

 2017لسنة  72, عن " النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم  12065
ذبح و تجهٌز النعام و الامة وتشؽٌل مجزر آلً أو نصؾ آلً ل -و الئحته التنفٌذٌه : 

إلامة و  -الامة وتشؽٌل مجزر آلً أو نصؾ آلً لذبح و تجهٌز اللحوم .  -الدواجن . 
إٌلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع  -تشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة و تعبئتها و تجهٌزها. 

االعالؾ و  إٌلامة و تشؽٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة -المنتجات الجلدٌة و تؽلٌفها و تعبئتها. 
الحبوب . " تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو التفرٌخ 
أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم. " تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج 

ح وتجهٌز السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. " إلامة المزارع السمكٌة . " استصال
األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لالستزراع. واستزراع األراضً 
المستصلحة. وٌشترط فً هاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض 

االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ولٌس الري 
 2007لسنة  350بها لرار رئٌس الوزراء رلم بطرٌك الؽمر فٌما عدا المناطك الصادر 

. " النشاط الخارج عن المجاالت  2008لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم 
التورٌدات العمومٌة.  -و الئحته التنفٌذٌه :  2017لسنة  72المنصوص علٌها بمانون رلم 

فى شان تنظٌم  1982لسنه  120التوكٌالت التجارٌة تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  -
التصدٌر. على الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز مالً  -اعمال الوكاله التجارٌه. 

و فً حالة عدم التزام الشركة  1982لسنة  72مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 
 72لم بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار ر

. عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة 1982لسنة 
بذات المانون. على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
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و الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة  2017لسنة  72
واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص  أحكام الموانٌن

 -) عمارة الشوربجً (  2عمارة رلم  -الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الدور األرضً 
 . -شارع الهادي متفرع من شارع رشٌد 

: انجاز إلدارة المانطك الصناعٌة (ش.ذ.م.م) , شركة , رأس مالها ,  - 85
, ورلم لٌد  4462, برلم اٌداع ,  23/12/2021, لٌدت فى ,  100000.000

, عن االستثمار العماري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة، والمناطك النائٌة،  12066
إدارة المنطمة الصناعٌة وصٌانة المرافك والمنشآت  -والمناطك خارج الوادي المدٌم. 

لمنطمة الصناعٌة لجذب رإوس األموال التسوٌك والتروٌج ألراضً ا -بداخلها. 
 -التورٌدات العمومٌة.  -المماوالت العامة.  -والمشروعات الصناعٌة للمناطك الصناعٌة. 

إدارة خطوط االنتاج. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة 
سنتر  - 6: الوحدة رلم الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة 

 المباركٌة .
, لٌدت  2000000.000ألذ للصناعات الؽذائٌة )ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  - 86

, عن " الامة وتشؽٌل  12067, ورلم لٌد  4463, برلم اٌداع ,  23/12/2021فى , 
مراعاة أحكام مصنع لتصنٌع و تعبئة و تؽلٌؾ مصنعات اللحوم و الدواجن و األسمان. مع 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 
 . 2ملٌون م 6بالمنطمة الصناعٌة  -أ  284لمباشرة نشاطها. , بجهة المطعة 

اللدائن للصناعات البالستٌكٌة والصحٌة )ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها ,  - 87
, ورلم لٌد  4465, برلم اٌداع ,  23/12/2021فى , , لٌدت  500000.000

, عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع روالت البالستٌن والروالت البالستٌن  12069
المطبوعه واكٌاس البالستٌن واكٌاس البالستٌن المطبوعه والمنتجات الطبٌة ومنتجات 

تجات البالستٌكٌة وصناعه الحمن والنفخ والمواد الصحٌه ومواد التؽلٌؾ والطباعة على المن
الحفاضات والمفروشات الطبٌة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة المطعه 

 . 2ملٌون م 6المنطمة الجنوبٌة  - 142
,  300000.000كة , رأس مالها , بسام كمال حسن عبدالرحٌم وشرٌكه , شر - 88

االنشطة  -, عن  12070, ورلم لٌد  4467, برلم اٌداع ,  23/12/2021لٌدت فى , 
الامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد البالستٌكٌة  -والئحته التنفٌذٌة :  72داخل لانون 

االولٌة تجارة المواد  -والئحته التنفٌذٌة  72االنشطة خارج لانون  -والبتروكٌماوٌات 
مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت  -للبالستٌن والبتروكٌماوٌات 

والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط  2017لسنة  72المنصوص علٌها بمانون االستثماررلم 
الخارج عن تلن المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل 

بمانون االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حمها فى لالنشطة الواردة 
، مع عدم تمتع  2017لسنة  72التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . مع مراعاة 
رات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص احكام الموانٌن واللوائح والمرا
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-عمار ملن نجالء سمٌر  -الدور االرضً  - 1الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة شمة رلم 
 . -ش عمرو بن الخطاب 60
,  300000.000بسام كمال حسن عبدالرحٌم وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 89

االنشطة  -, عن  12071, ورلم لٌد  4468,  , برلم اٌداع 23/12/2021لٌدت فى , 
الامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد البالستٌكٌة  -والئحته التنفٌذٌة :  72داخل لانون 

تجارة المواد االولٌة  -والئحته التنفٌذٌة  72االنشطة خارج لانون  -والبتروكٌماوٌات 
نشاط الوارد بالمجاالت مع التزام الشركة بممارسة ال -للبالستٌن والبتروكٌماوٌات 

والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط  2017لسنة  72المنصوص علٌها بمانون االستثماررلم 
الخارج عن تلن المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل 

 لالنشطة الواردة بمانون االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حمها فى
، مع عدم تمتع  2017لسنة  72التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . مع مراعاة 
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

-عمار ملن نجالء سمٌر  -الدور االرضً  - 1ة نشاطها. , بجهة شمة رلم الالزمة لمباشر
 . -ش عمرو بن الخطاب 60
,  147000.000بسام كمال حسن عبدالرحٌم وشرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 90

االنشطة  -, عن  12071, ورلم لٌد  4468, برلم اٌداع ,  23/12/2021لٌدت فى , 
الامه وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد البالستٌكٌة  -لتنفٌذٌة : والئحته ا 72داخل لانون 

تجارة المواد االولٌة  -والئحته التنفٌذٌة  72االنشطة خارج لانون  -والبتروكٌماوٌات 
مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت  -للبالستٌن والبتروكٌماوٌات 

والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط  2017 لسنة 72المنصوص علٌها بمانون االستثماررلم 
الخارج عن تلن المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالى مستمل 
لالنشطة الواردة بمانون االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حمها فى 

، مع عدم تمتع  2017لسنة  72التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . مع مراعاة 
احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص 

- عمار ملن نجالء سمٌر -الدور االرضً  - 1الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة شمة رلم 
 . -ش عمرو بن الخطاب 60
, لٌدت فى ,  300000.000احمد دمحم انٌس و شرٌكه , شركة , رأس مالها ,  - 91
ــ اعمال التوصٌؾ 1, عن أ /  12073, ورلم لٌد  4471, برلم اٌداع ,  26/12/2021

 (اعمال2و التحلٌل و التصمٌم للبرمجٌات و لواعد البٌانات و التطبٌمات بمختلؾ انواعها )
انتاج وتطوٌر البرامج والتطبٌمات وانشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلكترونٌة 

(انتاج المحتوي االلكترونً بصوره المختلفة من صوت و 3وتشؽٌلها و التدرٌب علٌها )
( انشاء و 5(ادخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل االلكترونٌة )4صورة وبٌانات )

(انشاء وادارة مراكز التدرٌب العداد 6ولوجٌة و الحضانات العلمٌة )ادارة المناطك التكن
(انشاء وادارة مراكز االستشارات و 7الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجا المعلومات )

الدراسات المتخصصة فً مجاالت المعلومات و االتصاالت و تطوٌرها ب ــ الدعاٌا و 
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المرئٌة و التوكٌالت التجارٌة فً كل ما هو االعالن بكافة الوسائل المسموعه و الممروءة و 
مسموح به لانونا مع افراد حسابات مستملة ومركز مالً خاص لكل نشاط علً حده تلتزم 

وفً شان اعمال الوكالة التجارٌة مع  1982لسنة  120الشركة بمراعاة المانون رلم 
الحصول علً كافة  مراعاة احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و علً الشركة

التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطه , بجهة شمه بالدور االرضً منزل عائلة دمحم محً 
 الدٌن امتداد السوالد امام مسجد ابو عوؾ .

,  50000.000فاروق لتربٌة وتسمٌن المواشً (ش.ذ.م.م) , شركة , رأس مالها ,  - 92
تربٌة  -, عن "  12074ورلم لٌد ,  4476, برلم اٌداع ,  26/12/2021لٌدت فى , 

جمٌع أنواع الحٌوانات، سواء كان ذلن إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم. 
مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 

لع ممارسة النشاط: المركز الرئٌسً ومو -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. رابعـــا:
 الطحاوٌة . -مزرعة ملن السٌد عبد الحمٌد , بجهة مزرعة ملن السٌد عبد الحمٌد دمحم عٌد 

(ش.ذ.م.م) , شركة ,  SIA Pharmaسٌافارما لتصنٌع و تجارة االدوٌة و التدرٌب  - 93
,  4477, برلم اٌداع ,  26/12/2021, لٌدت فى ,  1000000.000رأس مالها , 

, عن تصنٌع و انتاج كافة االدوٌة لدى الؽٌر . تجارة كافة االدوٌة.  12075د ورلم لٌ
فى  1982لسنه  120التصدٌر. التوكٌالت التجارٌة، تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه. إلامة و تشؽٌل مركز لتنمٌة و تدرٌب الموارد البشرٌة. 
نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة مع مراعاة أحكام الموا

منزل ملن / أسامة السٌد السٌد  -التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. , بجهة الدور الثالث 
 . -شارع الحرٌة  -ٌوسؾ 

هانى أحمد عٌد لصناعة االؼذٌة و البالستٌن و المالبس شركة شخص واحد محدودة  - 94
, برلم  27/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000شركة , رأس مالها ,  المسئولٌة ,

المواد  -, عن " الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع :  12078, ورلم لٌد  4488اٌداع , 
المالبس الجاهزة. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن واللوائح  -البالستٌن.  -الؽذائٌة. 

خٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة وٌجوز والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار الترا
للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال شبٌهة 
بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن 

لن كله طبماً تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذ
المنطمة  - 14جزء من المطعة رلم  -ألحكام المانون . , بجهة ملن / هانى احمد عٌد 

 . 2نظام استعالم  -خارج الزمام  -حوض بدون لوحة  10الرمزٌة م 
الكترو ماس للمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة )ش.ذ.م.م( , شركة , رأس مالها  - 95
, ورلم لٌد  4497, برلم اٌداع ,  27/12/2021,  , لٌدت فى 500000.000, 

, عن " المماوالت العامة التورٌدات العمومٌة وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن  12080
واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة 

كات وؼٌرها التً تزاول أعماال . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشر
شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما 
ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . , بجهة 
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 االردنٌة . -مول المروة  - 7شمه  - 6عمارة 
شركة ذات مسئولٌة محدودة.  SOHAILAج حدٌثى الوالدة سهٌلة لحضانات عال -: - 96

, برلم اٌداع ,  27/12/2021, لٌدت فى ,  50000.000, شركة , رأس مالها , 
, عن الامه وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى رعاٌه االطفال  12084, ورلم لٌد  4503

ٌة والمستلزمات حدٌثى الوالده)حضانه اطفال( وتجارة وتوزٌع االدوٌة والمستحضرات الطب
الطبٌة ومستحضرات التجمٌل واالؼذٌة الخاصة بالمكمالت الؽذائٌة وتصنٌع كل ماسبك 

لدي الؽٌر والتجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة وتورٌد 
ن رلم المستلزمات الطبٌة والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة ، مع التزام الشركة بؤحكام المانو

فً شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة . وذلن دون اإلخالل بؤحكام  1982لسنة  120
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه 

األنشطة . وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التً 
ؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً تزاول أعماال شبٌهة ب

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . 
 . -امام مولؾ االتوبٌس  -, بجهة عمار ملن احمد رشاد دمحم عبدالعزٌز

, لٌدت  2100000.000رأس مالها , دمحم زاهر احمد احمٌد و شرٌكٌه , شركة ,  - 97
, عن " الامة وتشؽٌل  12099, ورلم لٌد  4539, برلم اٌداع ,  29/12/2021فى , 

مصنع لتصنٌع علب الكرتون المضلعة و طباعتها و تجهٌز و تحوٌل الورق بكافة أحجامه 
على و أنواعه وطباعه علٌه. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة و

الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . , بجهة : المصنع رلم 
 أ شرق المنطمة الصناعٌة الثالثة . 6 -مركز صناعات الجلود المتطورة  -69

_____________________________________ 
 تعدٌالت السجل التجارى افراد

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 شطب -محو 
_____________________________________ 

, لٌدت فى ,  3048حسن دمحم حسن عبدالفتاح البرسً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 1
شطب  -, تم محو  02/12/2021, وفى تارٌخ  457, برلم اٌداع ,  07/02/2017

 السجل تم محو المٌد .
العوض لتصنٌع المالبس الجاهزه لصاحبها سعٌد خٌري عبدالوهاب عوض , تاجر  - 2

, وفى  252, برلم اٌداع ,  28/01/2019, لٌدت فى ,  6434فرد سبك لٌده برلم: , 
 شطب السجل تم المحو لترن التجارة . -, تم محو  06/12/2021تارٌخ 

فً مصطفً مصطفً , تاجر فرد ملوكً للتورٌدات العمومٌة لصاحبتها حٌاه مصط - 3
, وفى  2676, برلم اٌداع ,  05/04/2012, لٌدت فى ,  4653سبك لٌده برلم: , 

 . 726شطب السجل تم المحو بامر محو  -, تم محو  07/12/2021تارٌخ 
لصاحبها كامل ابراهٌم كامل السنهوري , تاجر  A M Sاالمل للمستلزمات الطبٌه  - 4

, وفى  1797, برلم اٌداع ,  16/08/2020, لٌدت فى ,  8986, فرد سبك لٌده برلم: 
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 شطب السجل تم المحو لترن التجارة . -, تم محو  08/12/2021تارٌخ 
انفنتً لصناعة وتجارة االدوات الكهربائٌة لصاحبها عبده نصحً دمحم سلٌمان , تاجر  - 5

, وفى  274اٌداع ,  , برلم 21/02/2018, لٌدت فى ,  5241فرد سبك لٌده برلم: , 
 شطب السجل تم المحو لترن التجارة . -, تم محو  15/12/2021تارٌخ 

سٌجما ام لصناعة خراطٌم الكهرباء لصاحبها مروان عبداللطٌؾ احمد ابو العطا ,  - 6
,  445, برلم اٌداع ,  19/04/2016, لٌدت فى ,  2005تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

 شطب السجل تم محو المٌد لترن التجارة . -, تم محو  20/12/2021وفى تارٌخ 
الكترو مٌكانن للصناعات الكهربائٌة لصاحبها محمود جالل محمود عٌسً , تاجر فرد  - 7

, وفى تارٌخ  248, برلم اٌداع ,  23/01/2017, لٌدت فى ,  2860سبك لٌده برلم: , 
 .شطب السجل تم المحو بامر محو  -, تم محو  21/12/2021
البركه لالمالح لصاحبها محمود دمحم مصطفً دمحم احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 8

 22/12/2021, وفى تارٌخ  2916, برلم اٌداع ,  15/11/2020, لٌدت فى ,  9533
 شطب السجل تم محو المٌد لترن التجارة . -, تم محو 

الحمٌد ابوالفتوح , تاجر فرد سبك بوٌنت لالضاءة الحدٌثة لصاحبها حلمى محمود عبد - 9
, وفى تارٌخ  145, برلم اٌداع ,  04/03/2015, لٌدت فى ,  842لٌده برلم: , 

 شطب السجل تم محو المٌد . -, تم محو  23/12/2021
سورٌانا لتجارة المواد الؽذائٌة والماكوالت السورٌة والشرلٌة لصاحبها بشٌر حسن  - 10

,  15/06/2021, لٌدت فى ,  10758د سبك لٌده برلم: , عبدالمإمن حسن , تاجر فر
شطب السجل تم محو المٌد  -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  1878برلم اٌداع , 

 لترن التجارة .
_____________________________________ 

 رأس المال
_____________________________________ 

الخفٌفة لصاحبها دمحم عبدالرازق محمود حسن , تاجر فرد سبك بونا لتعبئة البودارات  - 1
, وفى تارٌخ  1211, برلم اٌداع ,  26/10/2016, لٌدت فى ,  2481لٌده برلم: , 

 . 500000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  16/12/2021
المة السٌد مان اتومٌشن لتجارة مستلزمات المصانع والتورٌدات لصاحبها بهاء س - 2

, برلم اٌداع  03/11/2021, لٌدت فى ,  11903العطار , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  16/12/2021, وفى تارٌخ  4130, 

50000.000 . 
, لٌدت فى ,  2049دمحم صالح دمحم احمد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 3

, تم تعدٌل رأس المال  19/12/2021, وفى تارٌخ  516ٌداع , , برلم ا 10/05/2016
 . 50000.000لٌصبح رأس ماله 

التوحٌد للتجارة والتورٌدات لصاحبتها هبه حسنٌن ابراهٌم فرؼلى , تاجر فرد سبك  - 4
, وفى تارٌخ  3288, برلم اٌداع ,  15/12/2020, لٌدت فى ,  9714لٌده برلم: , 

 . 100000.000ل رأس المال لٌصبح رأس ماله , تم تعدٌ 22/12/2021
النور لسحب السلن لصاحبها عبدالشكور عبدالستار عبدالحمٌد هوٌدي , تاجر فرد  - 5
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, وفى  2510, برلم اٌداع ,  24/09/2017, لٌدت فى ,  4555سبك لٌده برلم: , 
 . 1000000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله  23/12/2021تارٌخ 

_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
النور لسحب السلن لصاحبها عبدالشكور عبدالستار عبدالحمٌد هوٌدي , تاجر فرد  - 1

, وفى  2510, برلم اٌداع ,  24/09/2017, لٌدت فى ,  4555سبك لٌده برلم: , 
ش  74تعدٌل العنوان لٌصبح تعدٌل عنوان الفرع لٌصبح/ , تم  02/12/2021تارٌخ 

 جسر النٌل باسوس .
طارق ترٌد للتصنٌع لصاحبها طارق السٌد دمحم الدماطً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 2

 07/12/2021, وفى تارٌخ  2277, برلم اٌداع ,  13/08/2017, لٌدت فى ,  4447
المرحلة االولً -701الدور السابع  cرع / الوحدة رلم , تم تعدٌل العنوان لٌصبح افتتاح ف

 اول .-مول سٌتً ستارز  -
طارق ترٌد للتصنٌع لصاحبها طارق السٌد دمحم الدماطً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 3

 07/12/2021, وفى تارٌخ  2277, برلم اٌداع ,  13/08/2017, لٌدت فى ,  4447
شارع  36تاعمار رلم  -15محل رلم  -..افتتاح فرع بالعنوان , تم تعدٌل العنوان لٌصبح 

 البطراوي متفرع من شارع عباس العماد .
مصنع هافى تن لصاحبها هانى منٌر وٌصا عازر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 4

,  09/12/2021, وفى تارٌخ  322, برلم اٌداع ,  04/06/2006, لٌدت فى ,  5265
بمجمع ج مجمع الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة  -78لٌصبح المطعة رلم تم تعدٌل العنوان 

 المنطمة الجنوبٌة .-ملٌون متر  6
اساب لتجارة مستلزمات المصانع لصاحبها مصطفً لطفً عبدالرءوؾ ابو العزم ,  - 5

,  224, برلم اٌداع ,  21/01/2020, لٌدت فى ,  8163تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
الجوهرة مول ق  248, تم تعدٌل العنوان لٌصبح وحدة رلم  16/12/2021وفى تارٌخ 

27 (MC2. ) 
العطاٌا للصناعات الهندسٌة وتشؽٌل المعادن لصاحبها هانً عبدالحمٌد دمحم السٌد عطاٌا  - 6

 2890, برلم اٌداع ,  26/11/2019, لٌدت فى ,  7867, تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
عنبر  26, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الوحدة الصناعٌة رلم  22/12/2021, وفى تارٌخ 

 . VIFلطعة  B1ة كٌنج للصناعات بالمنطمة الصناعٌة ج بالدور االرضً شرك
شام لوب لتصنٌع الزٌوت والشحومات لصاحبها ناصر زكرٌا حاكمً , تاجر فرد سبك  - 7

, وفى تارٌخ  2117, برلم اٌداع ,  08/09/2020, لٌدت فى ,  9145لٌده برلم: , 
 250ة الصناعٌة المنطم - 112, تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعة رلم  23/12/2021

 صناعات صؽٌرة . -فدان 
شام لوب لتصنٌع الزٌوت والشحومات لصاحبها ناصر زكرٌا حاكمً , تاجر فرد سبك  - 8

, وفى تارٌخ  2117, برلم اٌداع ,  08/09/2020, لٌدت فى ,  9145لٌده برلم: , 
فدان  250المنطمة الصناعٌة  - 90, تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعة رلم  23/12/2021
 صناعات صؽٌرة . -
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 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

باور اوٌل سٌل للتورٌدات العمومٌة لصاحبها سامح محمود عبد العال عبد العال المٌد  - 9
, تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  2021-1-5فً  3585منمول من استثمار االسماعٌلٌة برلم 

,  23/12/2021, وفى تارٌخ  36, برلم اٌداع ,  10/06/2010, لٌدت فى ,  9834
 mc3المنطمة -24لطعة رلم  -3المصرٌة سنتر  -26تم تعدٌل العنوان لٌصبح المحل رلم 

. 
لصاحبها دمحم سامً دمحم ؼنٌم ,  for werdفور ورد للصناعة والمماوالت العامة  - 10

 3068, برلم اٌداع ,  16/09/2021, لٌدت فى ,  11374تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
الدور الثامن برج  8, تم تعدٌل العنوان لٌصبح شمة  23/12/2021, وفى تارٌخ 

 صٌدناوي ش عبدالعزٌز علً .
, لٌدت فى ,  2982سعٌد ؼرٌب دمحم كفافً , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 11
, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  384, برلم اٌداع ,  02/02/2017

فٌما عدا شبه جزٌرة -2ملٌون م 6مة الجنوبٌة المنط -نموذج أ-141لٌصبح لطعة رلم 
 سٌناء .

المصرٌه للؽزل والنسٌج والمالبس الجاهزة لصاحبها سعٌد احمد خاطر عبدهللا ,  - 12
,  1392, برلم اٌداع ,  16/03/2017, لٌدت فى ,  3916تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 

المنطمة  -168المطعة رلم , تم تعدٌل العنوان لٌصبح  26/12/2021وفى تارٌخ 
 . -فدان  800الصناعٌة 

العالمً بان لصاحبها عماد عطٌه اسحك صادق , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 13
,  26/12/2021, وفى تارٌخ  34, برلم اٌداع ,  05/01/2021, لٌدت فى ,  9832

 المنطمة الحرفٌة ب .-134تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعة رلم 
مارت للتجارة والتورٌد لصاحبها احمد دمحم جاد السٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , س - 14

 27/12/2021, وفى تارٌخ  3181, برلم اٌداع ,  26/12/2019, لٌدت فى ,  8009
 . B3المنطمة الصناعٌة  66, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الوحدة رلم 

, لٌدت فى ,  3397برلم: ,  ودٌع نصحً ودٌع بسطا , تاجر فرد سبك لٌده - 15
, تم تعدٌل العنوان  28/12/2021, وفى تارٌخ  836, برلم اٌداع ,  22/02/2017

 . 2ملٌون م 6نموذج ج المنطمة الجنوبٌة  219لٌصبح لطعة رلم 
اسٌا لصناعة الدهانات الحدٌثة لصاحبها عبدهللا دمحم السٌد علً فرحان , تاجر فرد  - 16

, وفى تارٌخ  770, برلم اٌداع ,  13/07/2016, لٌدت فى ,  2200سبك لٌده برلم: , 
المنطمة  361 - 360, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الجدٌدة المطعة رلم  29/12/2021

 الثانٌة .
_____________________________________ 

 النشاط
_____________________________________ 

لصاحبها دمحم عٌاد محمود حسن عٌاد , تاجر فرد سبك عٌادكو للصناعات الهندسٌة  - 1
, وفى تارٌخ  1338, برلم اٌداع ,  29/06/2020, لٌدت فى ,  8739لٌده برلم: , 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض المنشاة هو : الامة وتشؽٌل مصنع  15/12/2021
رخام وجرانٌت  لتشكٌل وتشؽٌل المعادن وطالئها والصناعات الهندسٌه لنشر وتمطٌع وجلً
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 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤه الحصول على كافة 
 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

باور اوٌل سٌل للتورٌدات العمومٌة لصاحبها سامح محمود عبد العال عبد العال المٌد  - 2
, تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  2021-1-5فً  3585منمول من استثمار االسماعٌلٌة برلم 

,  23/12/2021, وفى تارٌخ  36, برلم اٌداع ,  10/06/2010, لٌدت فى ,  9834
تم تعدٌل النشاط لٌصبح اضافة نشاط / تجارة الجملة والتجزئة ) لمستلزمات المصانع ( 

اطك النائٌة علً ان ٌتم ممارسة النشاط داخل المدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمن
فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة أحكام الموانٌن 

واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة 
 نشاطها .

لٌده برلم: , سمارت للتجارة والتورٌد لصاحبها احمد دمحم جاد السٌد , تاجر فرد سبك  - 3
 27/12/2021, وفى تارٌخ  3181, برلم اٌداع ,  26/12/2019, لٌدت فى ,  8009

لسنة  72, تم تعدٌل النشاط لٌصبح النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
و الئحته التنفٌذٌه : الامة وتشؽٌل مصنع لشكٌل وتشؽٌل المعادن تجاره الجمله  2017

لزمات المصانع المٌكانٌكٌة و الهٌدرولن و النٌوماتٌن و الهٌدرونٌوماتن و والتجزئه لمست
المحركات الكهربائٌة و الجٌربوكسات. على أن ٌتم ممارسة النشاط داخل مدٌنة العاشر من 

رمضان فمط. أعمال التصمٌمات الهندسٌة للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع. النشاط 
و الئحته التنفٌذٌه :  2017لسنة  72ها بمانون رلم الخارج عن المجاالت المنصوص علٌ

تورٌد مستلزمات المصانع المٌكانٌكٌة و الهٌدرولن و النٌوماتٌن و الهٌدرونٌوماتن و 
المحركات الكهربائٌة و الجٌربوكسات. على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و مركز 

و فً حالة عدم التزام  2017لسنة  72مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 
المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 

عدم تمتع األنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة  2017لسنة  72
منصوص علٌها بمانون رلم بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت ال

و الئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت. مع مراعاة  2017لسنة  72
أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص 

 الالزمة .
_____________________________________ 

 الكٌان المانونى
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 االسم و السمة

_____________________________________ 
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 16/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1

الى :  4130اٌداع  , برلم 03/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  11903الممٌدة برلم لٌد , 
 مان اتومٌشن لتجارة مستلزمات المصانع والتورٌدات لصاحبها بهاء سالمة السٌد العطار .

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 22/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2
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 الى : 2890, برلم اٌداع  26/11/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  7867الممٌدة برلم لٌد , 
 العطاٌا للصناعات الهندسٌة وتشؽٌل المعادن لصاحبها هانً عبدالحمٌد دمحم السٌد عطاٌا .

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , االسم التجارى ,  12:00:00 27/12/2021فى تارٌخ : ,  - 3
الى :  2296, برلم اٌداع  29/09/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  7537الممٌدة برلم لٌد , 
 لصاحبها امال دمحم الصادق عبدهللا .رواد الصناعة 

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 تعدٌالت السجل التجارى شركات
_____________________________________ 

_____________________________________ 
 شطب -محو 

_____________________________________ 
, لٌدت  8037دمحم السٌد عبد الحفٌظ عبد المعبود و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

 -, تم محو  01/12/2021, وفى تارٌخ  3228, برلم اٌداع ,  30/12/2019فى , 
 رج المحافظة .لتعدٌل العنوان خا 721شطب السجل تم المحو بامر محو 

,  STEED  &KYLIN TRADE CO.LTDستٌد آند كٌالٌن المحدودة للتجارة  - 2
, وفى  132, برلم اٌداع ,  15/01/2020, لٌدت فى ,  8114شركة سبك لٌدها برلم: , 

 شطب السجل تم محو المٌد لترن التجارة . -, تم محو  01/12/2021تارٌخ 
 Sheikha Group forالهندسٌه )شركة مجموعة شٌخه للصناعات  - 3

engineering industries  , :لٌدت فى ,  5687( ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم ,
شطب  -, تم محو  05/12/2021, وفى تارٌخ  1168, برلم اٌداع ,  09/07/2018

 السجل تم محو الفرع .
, لٌدت  5171, شركة سوافذ للحفر والتكرٌن )ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم:  - 4

 -, تم محو  06/12/2021, وفى تارٌخ  138, برلم اٌداع ,  28/01/2018فى , 
 . 2020-6-22شطب السجل تجدٌد مدة التصفٌة لمدة سنتٌن من تارٌخ 

مركز ادم وحواء للخصوبة واطفال االنابٌب )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
 07/12/2021, وفى تارٌخ  470اٌداع ,  , برلم 11/02/2021, لٌدت فى ,  10053
 . 727شطب السجل تم المحو بامر محو  -, تم محو 

, لٌدت فى ,  9798احمد دمحم على وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6
شطب  -, تم محو  12/12/2021, وفى تارٌخ  3477, برلم اٌداع ,  30/12/2020

 السجل تم محو الفرع .
, لٌدت  4302عبدالحلٌم دمحم حسٌن وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  احمد السٌد - 7

 -, تم محو  14/12/2021, وفى تارٌخ  2009, برلم اٌداع ,  22/06/2017فى , 
شطب السجل تم وضع تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد / امٌمة العزب سعٌد عطٌة مصفٌا 

تارٌخ التاشٌر بالسجل  للشركة علً ان تكون مدة التصفٌة فً خالل ست شهور من
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 53 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التجاري .
 7093التمٌز لالستشارات ودراسات الجدوى )ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8

, تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  1490, برلم اٌداع ,  03/07/2019, لٌدت فى , 
 شطب السجل تم وضع تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد / ٌاسر دمحم عبدالمادر وهبه -محو 

عطٌة مصفٌا للشركة علً ان تكون مدة التصفٌة فً خالل عام من تارٌخ التاشٌر بالسجل 
 التجاري .

, لٌدت  7399)ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  city printسٌتً برنت للطباعه  - 9
 -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  2029, برلم اٌداع ,  03/09/2019فى , 

 الفرع .شطب السجل تم محو 
, لٌدت فى ,  9040ولٌد ٌسري عبدالسمٌع وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
شطب  -, تم محو  15/12/2021, وفى تارٌخ  1912, برلم اٌداع ,  26/08/2020

السجل وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد/ رضا حسانٌن دمحم عبدالفتاح مصفٌا 
 . 2021-12-15التصفٌة خالل عام من تارٌخ للشركة علً ان تكون مدة 

, لٌدت فى ,  3650السٌد عبد العزٌز سلٌمان وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  1102, برلم اٌداع ,  01/03/2017

صفٌا السجل وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد/ مصطفً سلٌمان سلٌمان علً م
 . 2021-12-16للشركة للمٌام باعمال التصفٌة لمدة عام من تارٌخ 

, لٌدت فى ,  9679ابو السعود للمماوالت العامه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12
شطب  -, تم محو  16/12/2021, وفى تارٌخ  3225, برلم اٌداع ,  09/12/2020

رحمن دمحم احمد ابوالسعود مصفٌا السجل تم وضع تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد / عبدال
 للشركة علً ان تكون مدة التصفٌة فً خالل عام من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجاري .

, لٌدت فى ,  290رضوان عبدالرزاق سمالٌه وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
شطب  -, تم محو  19/12/2021, وفى تارٌخ  34, برلم اٌداع ,  26/01/2014
جل الموافمة علً وضع الشركة تجت التصفٌة وتعٌٌن السٌد/ عماد كمال كامل مصفٌا الس

 . 2021-12-19للشركة علً ان تكون مدة التصفٌة خالل عام من تارٌخ 
,  4188برٌمو ماكنتوش للتنمٌة والصناعة ) ش.ذ.م.م ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14

, تم محو  19/12/2021, وفى تارٌخ  1807, برلم اٌداع ,  21/05/2017لٌدت فى , 
 شطب السجل تم محو المٌد لنمل الممر . -

, لٌدت فى ,  2682صبرى احمد دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15
شطب  -, تم محو  22/12/2021, وفى تارٌخ  2887, برلم اٌداع ,  07/09/2021

 السجل تم محو الفرع .
)ش.م.م( , شركة  TOP TRUKالممة لصناعة لطع ؼٌار السٌارات توب تران  - 16

, وفى تارٌخ  247, برلم اٌداع ,  15/02/2018, لٌدت فى ,  5223سبك لٌدها برلم: , 
 شطب السجل تم محو المٌد لنمل الممر . -, تم محو  22/12/2021
, لٌدت  2112ٌدها برلم: , محمود ابراهٌم احمد مبرون وشرٌكٌه , شركة سبك ل - 17

 -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  616, برلم اٌداع ,  30/05/2016فى , 
شطب السجل مد مدة التصفٌة الً ستة اشهر اخري علً ان تبدء من تارٌخ اتنهاء مدة 
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 54 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التصفٌة السابمة .
فى ,  , لٌدت 6415عبد هللا محمود كلش وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18
شطب  -, تم محو  23/12/2021, وفى تارٌخ  216, برلم اٌداع ,  22/01/2019

 السجل تم تصفٌة الشركة نهائٌا .
, لٌدت فى ,  4600اٌمن محمود عبدالسمٌع وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19
شطب  -, تم محو  27/12/2021, وفى تارٌخ  2590, برلم اٌداع ,  08/10/2017

وضع الشركة تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد / اٌمن محمود عبدالسمٌع دمحم مصفٌا  السجل
 . 2021-12-27للشركة علً ان تكون مدة التصفٌة لمدة شهرٌن تبدأ فً 

رواد الجبل لالستثمار شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة , شركة سبك لٌدها  - 20
, وفى تارٌخ  147اع , , برلم اٌد 16/01/2020, لٌدت فى ,  8121برلم: , 

شطب السجل م وضع تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد / لوي  -, تم محو  27/12/2021
عٌسً حسن عبد جادهللا مصفٌا للشركة علً ان تكون مدة التصفٌة فً خالل ستة اشهر من 

 تارٌخ التاشٌر بالسجل التجاري .
, لٌدت فى ,  6364, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Sobek- Egyptمصر  -سوبٌن  - 21
شطب  -, تم محو  28/12/2021, وفى تارٌخ  129, برلم اٌداع ,  15/01/2019

 . 752السجل تم المحو بامر محو 
, لٌدت فى ,  6415عبد هللا محمود كلش وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22
شطب  -, تم محو  28/12/2021تارٌخ , وفى  216, برلم اٌداع ,  22/01/2019

 السجل تم محو المٌد نهائٌا .
, لٌدت فى ,  7094بالمٌرا للتجارة )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23
شطب  -, تم محو  28/12/2021, وفى تارٌخ  1492, برلم اٌداع ,  03/07/2019

سمان مصفٌا للشركة علً ان  السجل تم وضع تحت التصفٌة وتعٌٌن السٌد / دمحم احمد زٌاد
 تكون مدة التصفٌة فً خالل سنة من تارٌخ التاشٌر بالسجل التجاري .

)ش.م.م( , شركة سبك  PRIMCO FOR INDUSTRYبراٌمكو للصناعة  - 24
, وفى تارٌخ  15, برلم اٌداع ,  01/01/2019, لٌدت فى ,  6313لٌدها برلم: , 

 م تصفٌة الشركة نهائٌا .شطب السجل ت -, تم محو  29/12/2021
)ش.م.م( , شركة سبك  PRIMCO FOR INDUSTRYبراٌمكو للصناعة  - 25

, وفى تارٌخ  15, برلم اٌداع ,  01/01/2019, لٌدت فى ,  6313لٌدها برلم: , 
 شطب السجل تم محو المٌد . -, تم محو  29/12/2021
,  6446سبك لٌدها برلم: ,  الندى فرٌت للخدمات الجمركٌة (ش.ذ.م.م) , شركة - 26

 -, تم محو  29/12/2021, وفى تارٌخ  272, برلم اٌداع ,  29/01/2019لٌدت فى , 
 شطب السجل تم تصفٌة الشركة نهائٌا .

,  2720)ش.ذ.م.م( . , شركة سبك لٌدها برلم: , vinittoفٌنٌتو لتصنٌع االحذٌة  - 27
 -, تم محو  30/12/2021وفى تارٌخ ,  75, برلم اٌداع ,  10/01/2017لٌدت فى , 

 شطب السجل تم تصفٌة الشركة نهائٌا .
,  2720)ش.ذ.م.م( . , شركة سبك لٌدها برلم: , vinittoفٌنٌتو لتصنٌع االحذٌة  - 28

 -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  75, برلم اٌداع ,  10/01/2017لٌدت فى , 
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 55 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 شطب السجل تم محو المٌد .
,  6446الندى فرٌت للخدمات الجمركٌة (ش.ذ.م.م) , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 29

 -, تم محو  30/12/2021, وفى تارٌخ  272, برلم اٌداع ,  29/01/2019لٌدت فى , 
 شطب السجل تم محو المٌد .

_____________________________________ 
 رأس المال

_____________________________________ 
سكوٌر اٌه للصناعات الكهربائٌة والمعدنٌة والمماوالت)حسام احمد حسن وشرٌكه( ,  - 1

, وفى  49, برلم اٌداع ,  12/09/2004, لٌدت فى ,  303شركة سبك لٌدها برلم: , 
 . 300000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  01/12/2021تارٌخ 

, لٌدت فى  4726.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: , المرٌعً للصناعات الؽذائٌة )ش.ذ - 2
, تم تعدٌل رأس  01/12/2021, وفى تارٌخ  2766, برلم اٌداع ,  26/10/2017, 

 . 2500000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  1845بهاء الدٌن دمحم خلٌل بدوى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 3

, تم تعدٌل رأس المال  08/12/2021, وفى تارٌخ  196اٌداع , , برلم  23/02/2016
 . 45000000.000لٌصبح رأس مالها 

محمود طه احمد الشرشابً وشرٌكه دمحم محمود دمحم الوسٌمً , شركة سبك لٌدها برلم:  - 4
, وفى تارٌخ  1391, برلم اٌداع ,  26/04/2021, لٌدت فى ,  10542, 

 . 300000.000رأس المال لٌصبح رأس مالها , تم تعدٌل  13/12/2021
,  8025احمد كمال الدٌن احمد عبد الحمٌد و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5

, تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  3205, برلم اٌداع ,  30/12/2019لٌدت فى , 
 . 400000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

 8744والتورٌدات العمومٌة ذ..م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  الرواد جرٌن للتجارة - 6
, تم  15/12/2021, وفى تارٌخ  1350, برلم اٌداع ,  01/07/2020, لٌدت فى , 

 . 500000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  5546امٌر سالم دمحم سالم النوبً وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7

, تم تعدٌل رأس المال  16/12/2021, وفى تارٌخ  834, برلم اٌداع ,  10/05/2018
 . 900000.000لٌصبح رأس مالها 

, لٌدت فى ,  3930وائل صالح الدٌن زكً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8
, تم تعدٌل رأس  20/12/2021, وفى تارٌخ  1411, برلم اٌداع ,  20/03/2017

 . 5000000.000بح رأس مالها المال لٌص
الدلٌل للتنمٌة واالعمال التجارٌة ) ش.ذ.م.م( شركه ذات مسئولٌه محدودة , شركة  -: - 9

, وفى  1878, برلم اٌداع ,  31/10/2018, لٌدت فى ,  5970سبك لٌدها برلم: , 
 . 500000.000, تم تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  20/12/2021تارٌخ 
, لٌدت فى  5730مٌتال ارت للصناعات المعدنٌة )مان( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم تعدٌل رأس  21/12/2021, وفى تارٌخ  1385, برلم اٌداع ,  29/08/2018, 

 . 200000.000المال لٌصبح رأس مالها 
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فى ,  , لٌدت 4595احمد دمحم جمعة دمحم عاصى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11
, تم تعدٌل رأس  22/12/2021, وفى تارٌخ  2581, برلم اٌداع ,  04/10/2017

 . 300000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  8073لٌو تى جٌانج و شرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12
, تم تعدٌل رأس المال  22/12/2021, وفى تارٌخ  51, برلم اٌداع ,  08/01/2020
 . 10000000.000صبح رأس مالها لٌ

, لٌدت فى ,  11144سالم دمحم احمد بدر و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم تعدٌل رأس  23/12/2021, وفى تارٌخ  2646, برلم اٌداع ,  18/08/2021

 . 2000000.000المال لٌصبح رأس مالها 
, لٌدت فى ,  8378سبك لٌدها برلم: ,  مروان سلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكه , شركة - 14
, تم تعدٌل رأس المال  27/12/2021, وفى تارٌخ  590, برلم اٌداع ,  18/02/2020

 . 1000000.000لٌصبح رأس مالها 
,  8679: سولٌن لصناعة المالبس الجاهزه (ش.ذ.م.م) , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 15

, تم  29/12/2021, وفى تارٌخ  1230, برلم اٌداع ,  17/06/2020لٌدت فى , 
 . 16100000.000تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
 5929شركة تكنو مصر للصناعة والتجارة ) ش.ذ.م.م ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

, تم  01/12/2021, وفى تارٌخ  1811, برلم اٌداع ,  24/10/2018, لٌدت فى , 
 الحً االول المجاورة الثالثة . 37بالعمار رلم  1تعدٌل العنوان لٌصبح شمة رلم 

(ش.م.م) , شركة سبك لٌدها  Shefaa Elite Hospitals:شفاء إلٌت للمستشفٌات  - 2
, وفى تارٌخ  1179اع , , برلم اٌد 11/06/2020, لٌدت فى ,  8658برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح : شمة إدارٌة بالدور السابع علوى ببرج الصفوة  01/12/2021
شارع على مبارن ناصٌة شارع سعد زؼلول أرض المولد أمام مدرسة  1بالعمار رلم 
 . -الزراعة 

لٌدها (ش.م.م) , شركة سبك  Shefaa Elite Hospitals:شفاء إلٌت للمستشفٌات  - 3
, وفى تارٌخ  1179, برلم اٌداع ,  11/06/2020, لٌدت فى ,  8658برلم: , 

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح بدروم وأرضى وخمسة طوابك علوٌة ببرج  01/12/2021
شارع على مبارن ناصٌة شارع سعد زؼلول أرض المولد أمام  1الصفوة بالعمار رلم 

 . -مدرسة الزراعة 
)ش.م.م( , شركة سبك  MOJOE Food Industriesالؽذائٌه موجو للصناعات  - 4

, وفى تارٌخ  1376, برلم اٌداع ,  16/06/2019, لٌدت فى ,  7030لٌدها برلم: , 
بالدور االرضً والكائنة  1003, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الوحدة رلم  02/12/2021

 ر .والمنشا علً لطعة ارض كائنة بمحور كرٌزي ووت park stبمشروع 
 ESCO Groupالمجموعة المصرٌة السعودٌة للتجارة والمماوالت (اسكو)  - 5

, برلم اٌداع ,  11/12/2018, لٌدت فى ,  6217(ش.م.م) , شركة سبك لٌدها برلم: , 
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عمارات  -3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح مكتب  08/12/2021, وفى تارٌخ  2329
 عمارة ب . -المروة 

, لٌدت فى ,  7466احمد دمحم دمحم محمود وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 6
, تم تعدٌل العنوان  08/12/2021, وفى تارٌخ  2169, برلم اٌداع ,  15/09/2019

 . C8بالمنطمة الصناعٌة  109لٌصبح الدور االول والثانً لطعة رلم 
, لٌدت فى ,  1845بك لٌدها برلم: , بهاء الدٌن دمحم خلٌل بدوى وشركاه , شركة س - 7

, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  196, برلم اٌداع ,  23/02/2016
 . -امام مدرسة الطاهرة-وحدة محلٌة الشوبن-الطاهرة-لٌصبح طرٌك ابوحماد الحربً

فى , , لٌدت  1845بهاء الدٌن دمحم خلٌل بدوى وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 8
, تم تعدٌل العنوان  09/12/2021, وفى تارٌخ  196, برلم اٌداع ,  23/02/2016

 . -حوض جعفر نادي لارون امام لاعة االفراح 14لٌصبح 
, لٌدت فى ,  5059حسن سٌد حسن عطا وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

تعدٌل العنوان  , تم 13/12/2021, وفى تارٌخ  3300, برلم اٌداع ,  17/12/2017
حوض خارج الزمام  687من  519والمطعة رلم  688من  518لٌصبح المطعة رلم 

 ناحٌة لرٌة السالم . 3البحري 
,  5588المٌنتن مصر لصناعة األخشاب )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10

ٌل , تم تعد 13/12/2021, وفى تارٌخ  928, برلم اٌداع ,  27/05/2018لٌدت فى , 
الشارع  103العمار رلم  -الدور االرضً  - 6و 5و 4العنوان لٌصبح المحالت ارلام 

 تمسٌم الفردوس بؽرب حلوان . -الؽربً 
,  5588المٌنتن مصر لصناعة األخشاب )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 11

تعدٌل , تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  928, برلم اٌداع ,  27/05/2018لٌدت فى , 
 ب ( منطمة ي .2أ ،2، 2العنوان لٌصبح المطع ارلام )

,  5588المٌنتن مصر لصناعة األخشاب )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12
, تم تعدٌل  13/12/2021, وفى تارٌخ  928, برلم اٌداع ,  27/05/2018لٌدت فى , 

 الناصرٌة الشرلٌة لسم الرمل ثان .ابٌس المرٌة الثانٌة  9جزء  3العنوان لٌصبح الحوشة 
, لٌدت فى ,  1798دمحم احمد طه وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم تعدٌل العنوان  14/12/2021, وفى تارٌخ  127, برلم اٌداع ,  03/02/2016

نموذج أ بمجمع الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة المنطمة  37لٌصبح الوحدة الصناعٌة رلم 
 تثمارٌة .االس
, لٌدت  9629حازم دمحم حافظ حافظ اسماعٌل وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14

, تم تعدٌل  14/12/2021, وفى تارٌخ  3143, برلم اٌداع ,  03/12/2020فى , 
 . C8المنطمة الصناعٌة  66العنوان لٌصبح الدور الثالث من المطعة رلم 

 Winer Plast For Plas Ticsشركة وٌنر بالست للصناعات البالستٌكٌة  - 15
Industries  , :برلم اٌداع  31/01/2013, لٌدت فى ,  476, شركة سبك لٌدها برلم ,

, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الدور االرضً لطعة رلم  15/12/2021, وفى تارٌخ  277, 
 . b4المنطمة الصناعٌة ال  101
, لٌدت فى ,  4243دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
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, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017
المنطمة الصناعٌة ارض عماد نصر جسر السوٌس لسم  18شارع عرفة الكٌلو  2لٌصبح ق

 السالم اول .
, لٌدت فى ,  4243خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , دمحم احمد دمحم  - 17
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 لٌصبح مإسسة الزكاة ابوصٌر لسم المرج .
, لٌدت فى ,  4243دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 18
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 بناحٌة سلكا البر الؽربً . 2لٌصبح ق
, لٌدت فى ,  4243دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19
عنوان , تم تعدٌل ال 15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 لٌصبح شارع مصطفً فهمً متفرع من شارع توت عنخ امون .
, لٌدت فى ,  4243دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 20
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 لٌصبح بً العرب .
, لٌدت فى ,  4243دوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , دمحم احمد دمحم خلٌل ب - 21
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 بناحٌة سحالً المحطة . 51الكٌلو  2لٌصبح ق
, لٌدت فى ,  4243دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 منشاة العماري لسم االلصر بجوار مسجد عرش الرحمن . 2لٌصبح ق
, لٌدت فى ,  4243دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 23
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 أ شارع خلؾ الجراد طرٌك الخزان .4لٌصبح 
, لٌدت فى ,  4243دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 24
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 الفٌوم .ب حوض جعفر شارع نادي فاروق بندر  14لٌصبح 
, لٌدت فى ,  4243دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 25
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 ب شارع مركز المدٌنة شرق النٌل . 13لٌصبح 
, لٌدت فى ,  4243دها برلم: , دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌ - 26
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 شارع السببً شلبً . 40لٌصبح 
, لٌدت فى ,  4243دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 27
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 درنكة . 2لٌصبح ق
, لٌدت فى ,  4243دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 28



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 59 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017
 الحواوٌش طرٌك سوهاج الكوثر . 2لٌصبح ق

, لٌدت فى ,  4243 خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: , دمحم احمد دمحم - 29
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896, برلم اٌداع ,  04/06/2017

 . 4/4ابٌس الثورة  2لٌصبح ق
, لٌدت فى ,  4243دمحم احمد دمحم خلٌل بدوي وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 30
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  1896برلم اٌداع , ,  04/06/2017

 لٌصبح شارع الحجاز خلؾ مسجد العباسً لسم ثانً .
, لٌدت فى ,  6090احمد مصطفً عبدة ندا وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 31
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  2106, برلم اٌداع ,  22/11/2018

 . 3المجاورة رلم  - 13المطعة رلم  - 1لٌصبح الوحده رلم 
, لٌدت فى ,  12013تواصل )ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 32
, تم تعدٌل العنوان  15/12/2021, وفى تارٌخ  4326, برلم اٌداع ,  15/12/2021

 د بمركز ابوحماد .بعد السكة الحدٌ-شارع التحرٌر -34لٌصبح المحل الكائن بالعمار رلم 
, لٌدت فى ,  9525راٌة بالستٌكس )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 33
, تم تعدٌل العنوان  16/12/2021, وفى تارٌخ  585, برلم اٌداع ,  18/02/2021

 عنبر و تموذج أ مجمع الصناعات الصؽٌرة . 27و  26لٌصبح الوحدتٌن 
, لٌدت فى ,  9525كة سبك لٌدها برلم: , راٌة بالستٌكس )ش.م.م( , شر - 34
, تم تعدٌل العنوان  16/12/2021, وفى تارٌخ  2896, برلم اٌداع ,  11/11/2020

عنبر و تموذج أ مجمع الصناعات الصؽٌرة تم تعدٌل عنوان  27و  26لٌصبح الوحدتٌن 
 الفرع .

, لٌدت  10659لم: , اورٌجٌنال للمالبس الجاهزة )ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها بر - 35
, تم تعدٌل  16/12/2021, وفى تارٌخ  1641, برلم اٌداع ,  27/05/2021فى , 

 ج شارع مصطفً صفوت .23العنوان لٌصبح المحل رلم 
)  Imerys Trading Minerals Egyptاٌمٌرٌس مصر لتجارة المعادن  - 36

, برلم اٌداع ,  08/02/2015, لٌدت فى ,  793ش.ذ.م.م ( , شركة سبك لٌدها برلم: , 
التجمعات  1T06, تم تعدٌل العنوان لٌصبح لطعة  19/12/2021, وفى تارٌخ  77

 الصناعٌة .
,  4188برٌمو ماكنتوش للتنمٌة والصناعة ) ش.ذ.م.م ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 37

م , ت 19/12/2021, وفى تارٌخ  1807, برلم اٌداع ,  21/05/2017لٌدت فى , 
فدان وبذلن ٌمحً المٌد من  800المنطمة الصناعٌة  2تعدٌل العنوان لٌصبح المطعة رلم 

 الشرلٌة .
,  4289كرٌستال تكس للصناعات النسٌجٌة )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 38

, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  1991, برلم اٌداع ,  19/06/2017لٌدت فى , 
متر تمرٌبا ( ودور  2000عنبر انتاج بالدور االرضً ) بمساحة  تعدٌل العنوان لٌصبح

 ´ .A1بالمنطمة الصناعٌة  5/5المٌزانٌن الخاصة باالدارة من لطعة رلم 
, لٌدت  11574, شركة سبك لٌدها برلم: ,  Kurd Internationalكرد الدولٌه  - 39
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, تم تعدٌل  19/12/2021, وفى تارٌخ  3464, برلم اٌداع ,  18/10/2021فى , 
 -C1بالمنطمه الصناعٌه  -xllliاالرضً بالمطعه رلم  -العنوان لٌصبح تعدٌل العنوان 
 مدٌنه العاشر من رمضان .

,  10265سالمة امٌر مصطفً دمحم احمد وشرٌكٌها , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 40
تم تعدٌل  , 20/12/2021, وفى تارٌخ  850, برلم اٌداع ,  11/03/2021لٌدت فى , 

المنطمة الصناعٌة  - 10المطعة رلم  -العنوان لٌصبح الدور االول علوي والثانً علوي 
c8 . 
, لٌدت فى ,  10251دمحم على خشفة و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 41
, تم تعدٌل العنوان  21/12/2021, وفى تارٌخ  828, برلم اٌداع ,  10/03/2021

 . A6المنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب  -ت  6لطعة  - 5رلم لٌصبح وحدة ادارٌة 
, لٌدت فى ,  2682صبرى احمد دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 42
, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  21, برلم اٌداع ,  03/01/2017

عترٌس مجمع  -خارج الزمام البحري  518من  688لٌصبح جزء علً المطعة رلم 
 ناحٌة السالم مٌدان طٌارة . 3 -الصناعً 

, لٌدت فى ,  2682صبرى احمد دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 43
, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  21, برلم اٌداع ,  03/01/2017

مجمع  -خارج الزمام البحري  518من  688لٌصبح فرع انتاجً ممام علً المطعة رلم 
 ناحٌة السالم تم ؼلمة . 3 -عترٌس الصناعً 

, لٌدت فى ,  4595احمد دمحم جمعة دمحم عاصى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 44
, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  2581, برلم اٌداع ,  04/10/2017

 . 208مار رلم ، الدور األرضى، ع79لٌصبح الحى الحادى عشر، المجاورة الــ 
)ش.م.م( , شركة  TOP TRUKالممة لصناعة لطع ؼٌار السٌارات توب تران  - 45

, وفى تارٌخ  247, برلم اٌداع ,  15/02/2018, لٌدت فى ,  5223سبك لٌدها برلم: , 
المنطمة  - 13037بلون  - 49, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المطعه رلم  22/12/2021

 وبذلن ٌمحً المٌد من الشرلٌة . -الصناعٌة االولً 
)ش.ذ.م.م( ,  UNION PACKالورلٌةشركة ٌونٌون بان للكرتون و المنتجات  - 46

, وفى  526, برلم اٌداع ,  29/03/2018, لٌدت فى ,  5387شركة سبك لٌدها برلم: , 
(  8/1المطعة رلم )  3, تم تعدٌل العنوان لٌصبح باكٌة رلم  22/12/2021تارٌخ 

 . A2المنطمة الصناعٌة 
, لٌدت فى ,  8073لٌو تى جٌانج و شرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 47
, تم تعدٌل العنوان  22/12/2021, وفى تارٌخ  51, برلم اٌداع ,  08/01/2020

 . - A5المنطمة الصناعٌة  - 277لٌصبح لطعة رلم 
, لٌدت فى  2535عبدالباسط دمحم عادل طرلجً وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 48
, تم تعدٌل العنوان  23/12/2021, وفى تارٌخ  1302, برلم اٌداع ,  14/11/2016, 

 . A5بالمنطمة الصناعٌة  23لٌصبح المطعة 
.م( , شركة )ذ.م Makinat For Industr  &Tradeماكٌنات للصناعة والتجارة  - 49

, وفى  2330, برلم اٌداع ,  11/12/2018, لٌدت فى ,  6218سبك لٌدها برلم: , 
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 -127, تم تعدٌل العنوان لٌصبح الوحدة بالدور االول بالمطعة رلم  23/12/2021تارٌخ 
 الروبٌكً .-6aالمنطمة الصناعٌة جنوب ؼرب 

, لٌدت فى ,  78 المؤمون لتصنٌع االسفنج , شركة سبك لٌدها برلم: , - 50
, تم تعدٌل العنوان  26/12/2021, وفى تارٌخ  81, برلم اٌداع ,  07/07/2013

 . -مدٌنة التجمعات الصناعٌه 1P MULTIPLY Bلٌصبح بالمطعه رلم 
, لٌدت فى ,  8378مروان سلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 51
, تم تعدٌل العنوان  27/12/2021, وفى تارٌخ  590, برلم اٌداع ,  18/02/2020

 . -69لٌصبح مجمع مبارن وحده 
)ش.ذ.م.م( ,  Origin upvcأورٌجٌن للواجهات واالبواب والنوافذ الٌو بً فً سً  - 52

,  1724, برلم اٌداع ,  10/08/2020, لٌدت فى ,  8941شركة سبك لٌدها برلم: , 
 -فدان  250 - 100العنوان لٌصبح مصنع رلم , تم تعدٌل  27/12/2021وفى تارٌخ 

 المنطمة الصناعٌة .
 egyptian germanالمصرٌة االلمانٌة لتصنٌع مهمات العزل الكهربائً  - 53

company for producuing electric insualtion  ش.م.م( , شركة سبك لٌدها(
فى تارٌخ , و 1136, برلم اٌداع ,  29/10/2015, لٌدت فى ,  1592برلم: , 

متر من المطعة الصناعٌة  500, تم تعدٌل العنوان لٌصبح جزء بمساحة  28/12/2021
 . C5بالمنطمة الصناعٌة  -5رلم 
ش.م.م فى  ALPA Egypt Plastics SAEدمج شركه البال اٌجبٌبت بالستٌكس  - 54

,  5994ش.م.م , شركة سبك لٌدها برلم: ,  ALPLATABAشركه البال طابا للبالستٌن 
, تم  28/12/2021, وفى تارٌخ  1914, برلم اٌداع ,  05/11/2018لٌدت فى , 

تم ؼلمة  -المنطمة الصناعٌة  - 13013بلون  - 10المطعة رلم  00تعدٌل العنوان لٌصبح 
. 

, لٌدت  5648فٌرست اٌجل لالمن والحراسة (ش.م.م) , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 55
, تم تعدٌل  29/12/2021, وفى تارٌخ  1042, برلم اٌداع ,  10/06/2018فى , 

 شارع العشرٌن الحناوي الجدٌد . 420عمار رلم  8العنوان لٌصبح شمة الدور الرابع رلم 
مصر هولندا لمص وتحوٌل الورق دمحم عبد الرحمن عشماوي وشركاه , شركة سبك  - 56

, وفى تارٌخ  2488, برلم اٌداع ,  26/12/2018, لٌدت فى ,  6285لٌدها برلم: , 
, تم تعدٌل العنوان لٌصبح المنطمة الصناعٌة بساتٌن االسماعٌلٌة المنطمة  29/12/2021

 تعدٌل عنوان الفرع . 31الثالثة عشر مسلسل 
مصر )ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  -شركة مصنع الجزٌرة للدهانات  - 57

,  30/12/2021, وفى تارٌخ  112, برلم اٌداع ,  13/01/2019, لٌدت فى ,  6356
 ( .A5بالمنطمة الصناعٌة )   229تم تعدٌل العنوان لٌصبح : المطعه رلم 

, لٌدت  8719)ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  Penta Plastبٌنتا بالست  - 58
, تم تعدٌل  30/12/2021 , وفى تارٌخ 1301, برلم اٌداع ,  24/06/2020فى , 

فدان طرٌك  80بلون و بمنطمة توسعات بلبٌس الصناعٌة ال  1العنوان لٌصبح لطعة رلم 
 بلبٌس العاشر من رمضان .

, لٌدت فى ,  10612نظارتى دوت كوم )ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 59
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م تعدٌل العنوان , ت 30/12/2021, وفى تارٌخ  1558, برلم اٌداع ,  20/05/2021
 شارع الكلٌة الجوٌة . 2لٌصبح العمار رلم 

, لٌدت فى ,  10612نظارتى دوت كوم )ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 60
, تم تعدٌل العنوان  30/12/2021, وفى تارٌخ  1558, برلم اٌداع ,  20/05/2021

الدكتور / دمحم الصادي ) ملن دمحم لٌصبح العمار الكائن فً شارع المحطة بجوار صٌدلٌة 
 جودة عبدالصادق ( شبرا النخلة .

_____________________________________ 
 العناوٌن

_____________________________________ 
, لٌدت فى ,  3681سامر دمحم هالل واحمد دمحم هالل , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1

, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  1134, برلم اٌداع ,  02/03/2017
لٌصبح الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ وتصنٌع المواد الؽذائٌة. مع مراعاة احكام 

الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة 
 لمباشرة نشاطها .

, لٌدت فى  4726م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: , المرٌعً للصناعات الؽذائٌة )ش.ذ. - 2
, تم تعدٌل النشاط  01/12/2021, وفى تارٌخ  2766, برلم اٌداع ,  26/10/2017, 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة الطحٌنة والحالوة -لٌصبح ؼرض الشركة هو 
امة وتشؽٌل ال-الطحٌنٌة والعصائر والمربات بانواعها والكاتشب والعصائر ومركزاتها 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع السكاكر وزبدة  -مصنع لتصنٌع الشٌكوالتة والبسكوٌت 
الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة الشاى والعسل واالعشاب  -الكاكاو والبندق والفول السودانى 

 -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الزٌوت بانواعها والخل  -الطبٌعٌة والحبوب والبمولٌات 
 -ل مصنع لتصنٌع الخمٌرة الفورٌة ومرلة اللحوم بانواعها ومنتجات المخابز الامة وتشؽٌ

الامة  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة الفواكة والخضروات الطبٌعٌة والمجففة 
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة  -وتشؽٌل مطحن لطحن وتعبئة المهوة ومنتجاتها 

وتشؽٌل مصنع لتصنٌع و تعبئة الخل وتعبئة الملح الامة  -الشعٌرٌة الجاهزة والمكرونة 
تصنٌع كل ماسبك  -وتعبئة العسل النحل األبٌض والعسل االسود وتعبئة زٌت الزٌتون 

للؽٌر ولدى الؽٌر مع االلتزام بافراد حسابات مستملة ومركزمالى مستمل لكل نشاط على 
وبشرط استصدار التراخٌص حدة مع مراعاة احكام الموانٌٌن واللوائح المرارات السارٌة 

الالزمة لممارسة االنشطة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من 
الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى لد تعاونها على 

 تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج ؛كما ٌجوز .
, لٌدت  10870رٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: , عماد نصر عبدالعزٌز سلطان وش - 3

, تم تعدٌل  09/12/2021, وفى تارٌخ  2099, برلم اٌداع ,  04/07/2021فى , 
(  إستصالح وإستزراع األراضى البور أو الصحراوٌة ومنها : )أ - 1النشاط لٌصبح 

(  )بإستصالح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة لإلستزراع 
إستزراع األراضى المستصلحة وٌشترط فى الحالتٌن أن تكون األراضى مخصصة 

ألؼراض اإلستصالح واإلستزراع ، وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى اإلستزراع ولٌس 
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المماوالت العامة التورٌدات العمومٌة اعمال نمل  72الرى بطرٌك الؽمر. أنشطة خارج ق 
الدولى ( والمهمات  -النمل البرى أو البضائع ) الداخلى  المخلفات وال ٌتم مزاولة نشاط

وخدمات النمل داخل المطر المصرى أو خارجه إال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج 
التراخٌص الالزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم النمل البرى الداخلى والدولى . على 

ستمل للنشاط الوارد بمانون اإلستثمار الشركة إفراد حسابات مالٌة مستملة ومركز مالى م
وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فى التمتع  2017لسنة  72رلم 

. عدم تمتع األنشطة 2017لسنة  72بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
الشركة ممارسة خارج لانون اإلستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . على 

والئحته التنفٌذٌة  2017لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
, لٌدت  4107لون للصناعة والتجارة ) ش.م.م ( , شركة سبك لٌدها برلم: , باور ب - 4

, تم تعدٌل  12/12/2021, وفى تارٌخ  1692, برلم اٌداع ,  07/05/2017فى , 
الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع : طوب أسمنتً  -1 -النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو :

بردورة أسمنتٌة  -نترلون ( بالط ارصفة متداخل ) ا -بلون أسمنتً مفرغ  -مصمت 
النمل المبرد أو المجمد للبضائع  -2خرسانة جاهزة .  -حواجز طرق خرسانٌة  -لألرصفة 

والثالجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد 
ع ) الداخلى الؽذئٌة وتبرٌدها أو تجمٌدها والٌتم مزاوله نشاط النمل البرى للركاب او البضائ

الدولى ( والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجه اال بعد المٌد بسجل  -
الناللٌن واستخراج التراخٌص الالزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظٌم النمل البرى الداخلى 

المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصصة ومماوالت البنٌة التحتٌه ) صرؾ  -3والدولى. 
التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة فٌما هو مسموح به  -4كهرباء ( .  -مٌاه  -حً ص

لانوناً. مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستملة لكل نشاط على حدة مع مراعاة أحكام 
الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع لمباشرة نشاطها . 
الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 

ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها 
 ن والئحته التنفٌذٌة . .أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانو

(ش.ذ.م.م) , شركة سبك لٌدها  Digital Cloud Capitalعاصمة السحابة الرلمٌة  - 5
, وفى تارٌخ  1834, برلم اٌداع ,  06/08/2019, لٌدت فى ,  7289برلم: , 

انشاء وادارة وتشؽٌل  -, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو :  13/12/2021
التجارة العامة والتوزٌع فٌما هو مسموح به  -مركز لتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة . 

الامة وتنظٌم المعارض والمإتمرات بشرط استصدار  -التورٌدات العمومٌة .  -. لانونا 
 -المٌام باعمال التخلٌص الجمركى .  -التراخٌص الالزمة لكل معرض على حده . 
التوكٌالت التجارٌة مع االلتزام  -التصدٌر .  -المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة . 

فى شان تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة. وذلن دون  1982 لسنة 120باحكام المانون رلم 
االخالل باحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ن وبشرط استصدار التراخٌص 
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الالزمة لممارسة هذه االنشطة . وٌجوز للشركة ان تشترن باى وجه من الوجوه مع 
لد تعاونها على تحمٌك  الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى

ؼرضها فى مصر او فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها 
 وذلن طبما الحكام المانون . .

النور تكس للؽزل والنسٌج والطباعة والصباؼة والتجهٌز )ش.ذ.م.م( , شركة سبك  - 6
, وفى تارٌخ  667لم اٌداع , , بر 24/02/2021, لٌدت فى ,  10155لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح اضافة نشاط : الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع  13/12/2021
 االدوات الصحٌة الامة وتشؽٌل مصنع لسحب وصهر االلومنٌوم واالدوانً المنزلٌة .

,  8025احمد كمال الدٌن احمد عبد الحمٌد و شرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7
, تم  14/12/2021, وفى تارٌخ  3205, برلم اٌداع ,  30/12/2019لٌدت فى , 

تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة . النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون 
الامه وتشؽٌل  -االستثمار العماري  -والئحته التنفٌذٌه:  2017لسنه  72رلم 

مرانٌه الجدٌده ,والمناطك النائٌه , والمناطك بالمدن والمجتمعات الع -المراكزالتجارٌه 
  إستصالح وإستزراع األراضى البور أو الصحراوٌة ومنها : ) أ -خارج الوادي المدٌم 

(  (إستصالح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة لإلستزراع )ب
ى مخصصة إستزراع األراضى المستصلحة وٌشترط فى الحالتٌن أن تكون األراض

ألؼراض اإلستصالح واإلستزراع ، وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى اإلستزراع ولٌس 
لسنه  72الرى بطرٌك الؽمر. . النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

والتطوٌر العماري وعلً الشركه افراد  -المماوالت العامة  -والئحته التنفٌذٌه:  2017
ومركز مالً مستمل لالنشطه الواردة بمانون االستثمار ، وفً حاله عدم حسابات مالٌه 

التزام الشركه بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الوارده بمانون االستثمار 
. عدم تمتع االنشطه خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز 2017لسنه  72رلم 

ركه ممارسه النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها الواردة بذات المانون علً الش
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع  2017لسنه  72بمانون رلم 

مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه وعلً الشركه الحصول علً كافه 
 التراخٌص الالزمه لمباشرة نشاطها .

, لٌدت فى ,  712براهٌم سوٌلم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: , حسٌن صالح ا - 8
, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021, وفى تارٌخ  604, برلم اٌداع ,  14/12/2014

لٌصبح ؼرض الشركة هو : الامة وتشؽٌل مصنع لفرز وتعبئة الفحم الامة وتشؽٌل مصنع 
العادة تدوٌر الزٌوت المستعملة لتصنٌع الفحم الطبٌعً والمضؽوط الامة وتشؽٌل مصنع 

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع جمٌع انواع الشحوم الامة وتشؽٌل مصنع لصناعة 
المفروشات. مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول 

 علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .
, لٌدت فى ,  6090, شركة سبك لٌدها برلم: ,  احمد مصطفً عبدة ندا وشرٌكته - 9

, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021, وفى تارٌخ  2106, برلم اٌداع ,  22/11/2018
 -والئحته التنفٌذٌة : 2017لسنة  72لٌصبح ؼرض الشركة هو : النشاط داخل لانون 

مارسه النشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجات االخشاب والمعادن المالبس على ان تتم م
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داخل مدٌنه العاشر من رمضان فمط مع مراعه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌه 
وعلى الشركه الحصول على كافه التراخٌص الالزمه لمباشره نشاطها أنشاطه خارج لانون 

تورٌدات عمومٌة وعلى الشركة افراد حسابات مالٌة مستملة ومركز مالً  2017لسنة  72
عدم تمتع االنشطة خارج  2017لسنة  72للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم مستمل 

لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون وعلى الشركة ممارسة النشاط 
والئحتة التنفٌذٌة لبل النشاط  2017لسنة  72الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون 

ع مراعاة احكام الموانٌن والوائح والمرارات السارٌة وعلى الخارج عن تلن المجاالت م
 الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها .

 .Aswar Misr Trading  &Contracting: اسوار مصر للتجارة والمماوالت  - 10
LLC  , :ى , لٌدت ف 9228شركة شخص واحد محدودة المسإلٌة , شركة سبك لٌدها برلم

, تم تعدٌل النشاط  15/12/2021, وفى تارٌخ  2285, برلم اٌداع ,  22/09/2020, 
والئحته التنفٌذٌة: " تصمٌم أو  72لٌصبح ؼرض الشركة هو: " األنشطة داخل لانون 

إدارة وتشؽٌل وصٌانة محطات تولٌد الكهرباء والطالة على اختالؾ مصادرها " إلامة أو 
ت تحلٌة المٌاه وتكرٌرها وشبكات توزٌعها وخطوط نملها إدارة ة وتشؽٌل وصٌانة محطا

ومعالجتها وتدوٌرها، وفما للمعاٌٌر الفنٌة والعلمٌة الممررة فً هذا الشؤن. " تجارة الجملة 
والتجزئة للمضخات والمحابس ومواسٌر المٌاه باختالؾ أنواعها وعدادات المٌاه والكهرباء 

صرؾ الصحى وخطوط البخار ولوازم المصانع. وأجهزة المٌاس ولوازم خطوط المٌاه وال
على ان ٌتم ممارسة النشاط التجاري بالمدن والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة 
والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبة جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما. 

 -المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة  -والئحته التنفٌذٌة:  72" األنشطة خارج لانون 
لسنة  121االستٌراد والتصدٌر والتوكٌالت التجارٌة، مع التزام الشركة بؤحكام الفانون رلم 

فً شؤن تنظٌم أعمال  1982لسنة  120فً شؤن سجل المستوردٌن والمانون رلم  1982
لسنة  121كام المانون بتعدٌل بعض اح 2017لسنة  7الوكالة التجارٌة وعلى المانون رلم 

تمدٌم الحلول التكنولوجٌة وأنظمة التحكم األلى وتحدٌث خطوط اإلنتاج للمصانع  - 1982
ومحطات المٌاه وتمدٌم حلول متمدمة فً كشؾ تسرٌبات المٌاه ومعالجتها وترشٌد 

االستهالن مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون 
والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت،  2017لسنة  72ستثمار رلم اال

مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لألنشطة الواردة بمانون 
االستثمار، وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز 

، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون 2017لسنة  72ثمار رلم الواردة بمانون االست
االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون. وذلن دون اإلخالل بؤحكام الموانٌن 

واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لممارسة هذه األنشطة. 
ه مع الشركات وؼٌرها التً تزاول أعماال وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجو

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها 
أن تندمج فً شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله 

 طبما ألحكام المانون. .
 J.W FOR: جى دبٌو للمماوالت العامة واالستثمار العمارى  - 11
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CONTRACTING  , :لٌدت فى ,  8663(ش.ذ.م.م) , شركة سبك لٌدها برلم ,
, تم تعدٌل النشاط  16/12/2021, وفى تارٌخ  1200, برلم اٌداع ,  15/06/2020

ارى بالمدن والمجتمعات والئحته التنفٌذٌة : االستثمار العم72لٌصبح االنشطة داخل لانون 
العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم االنشطة خارج لانون 

والئحته التننفٌذٌة المماوالت العامة االستشارات الهندسٌة مع التزام الشركة بممارسة 72
والئحته 2017لسنة 72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثماررلم 

التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالٌة 
ومركز مالى مستمل لالنشطة الواردة بمانون االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط 

ع ، م2017لسنة 72ٌسمط حمها فى التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
عدم تمتع االنشطة خارج لانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات المانون . مع 

مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة 
 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. .

)  Imerys Trading Minerals Egyptاٌمٌرٌس مصر لتجارة المعادن  - 12
, برلم اٌداع ,  08/02/2015, لٌدت فى ,  793ش.ذ.م.م ( , شركة سبك لٌدها برلم: , 

تجارة  -1, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو:  19/12/2021, وفى تارٌخ  77
تمدٌم االستشارات  -2وتوزٌع المعادن بكافة انواعها وٌشمل ذلن معادن السٌرامٌن 

جال المعادن وصناعة السٌرامٌن. " مع مراعاة احكام الموانٌن وخدمات الدعم الفنً فً م
 واللوائح والمرارات السارٌة، وبشرط استصدار التراخٌص الالزمة لمباشرة هذه األنشطة. .

,  4289كرٌستال تكس للصناعات النسٌجٌة )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 13
, تم  19/12/2021, وفى تارٌخ  1991, برلم اٌداع ,  19/06/2017لٌدت فى , 

تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو : الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنسوجات 
والمفروشات والسائر والطباعة والمالبس الجاهزة. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح 

 . والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها
, لٌدت فى ,  310شركة حمدى عتمان وشركاة , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14
, تم تعدٌل النشاط  20/12/2021, وفى تارٌخ  58, برلم اٌداع ,  26/03/2005

 -: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواسٌر البالستٌكٌة  72لٌصبح االنشطة داخل لانون 
عمرانً على المنشؤة إفراد حسابات مالٌة مستملة و : التطوٌر ال 72االنشطة خارج لانون 

و فً حالة عدم  2017لسنة  72مركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون االستثمار رلم 
التزام المنشؤة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا و الحوافز الواردة بمانون 

نون االستثمار بالضمانات و عدم تمتع األنشطة خارج لا 2017لسنة  72االستثمار رلم 
الحوافز الواردة بذات المانون. على المنشؤة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص 

والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت  2017لسنة  72علٌها بمانون رلم 
الحصول على كافة . مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها . .
الدلٌل للتنمٌة واالعمال التجارٌة ) ش.ذ.م.م( شركه ذات مسئولٌه محدودة , شركة  -: - 15

, وفى  1878, برلم اٌداع ,  31/10/2018, لٌدت فى ,  5970سبك لٌدها برلم: , 
ء موالع على االنترنت وادارة و , تم تعدٌل النشاط لٌصبح " انشا 20/12/2021تارٌخ 
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تسوٌك موالع وعمل الدعم الفنى لها وتطوٌرها وما ٌتبعها من موالع التجارة االلكترونٌة . 
" الدعاٌة واالعالن بكافة صوره المسموعة والممرإة و المرئٌة. " الامة وانشاء مركز 

انواعها . وال ٌتم  العداد وتنمٌة وتدرٌب الموارد البشرٌة . " نمل وشحن البضائع بجمٌع
الدولى ( والمهمات وخدمات النمل -مزاولة نشاط النمل البرى للركاب او البضائع )الداخلى 

داخل المطر المصرى او خارجه االبعد المٌد فى سجل الناللٌن واستخراج التراخٌص 
امة الالزمة بمزاولة النشاط من جهاز تنظٌم النمل البرى الداخلى والدولى . " التجارة الع

فٌما هو مسموح به لانونا . " التورٌدات العامة . " المماوالت العامة واالستثمار العمارى . 
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص 

الالزمة لممارسة هذه االنشطة , وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤى وجه 
الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌههة باعمالها او التى لد تعاونها  من الوجوه مع

على تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج , كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة 
 او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . .

)ش.م.م( , شركة  TOP TRUKت توب تران الممة لصناعة لطع ؼٌار السٌارا - 18
, وفى تارٌخ  247, برلم اٌداع ,  15/02/2018, لٌدت فى ,  5223سبك لٌدها برلم: , 

, تم تعدٌل النشاط لٌصبح ؼرض الشركة هو : " النشاط الوارد بالمجاالت  22/12/2021
 -ؽٌل مصنع : والئحته التنفٌذٌة : الامة وتش 2017لسنه  72المنصوص علٌها بمانون رلم 

تصنٌع منتجات حمن بالستٌن . "  -الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لطع ؼٌار السٌارات . 
والئحته  2017لسنه  72النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 

تصدٌر .  -تصنٌع لطع ؼٌار السٌارات و منتجات حمن بالستٌن لدي الؽٌر .  -التنفٌذٌة : 
اد حسابات مالٌة مستملة ومركز مالً مستمل للنشاط الوارد بمانون علً الشركة إفر
وفً حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً  2017لسنه  72االستثمار رلم 

عدم تمتع االنشطة  2017لسنه  72التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون االستثمار رلم 
الحوافز الواردة بذات المانون. علً الشركة ممارسة خارج لانون االستثمار بالضمانات و 

و الئحته التنفٌذٌة  2017لسنة  72النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون رلم 
لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت. و ذلن دون االخالل باحكام الموانٌن و اللوائح و 

زمة لممارسة هذه االنشطة . و ٌجوز المرارات السارٌة ، و بشرط استصدار التراخٌص الال
للشركة ان تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرها التً تزاول اعماال شبٌهه 
بؤعمالها او التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها 

 ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما ألحكام المانون .
, لٌدت فى ,  8073لٌو تى جٌانج و شرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 19
, تم تعدٌل النشاط  22/12/2021, وفى تارٌخ  51, برلم اٌداع ,  08/01/2020

 لٌصبح اضافة الً ؼرض الشركة نشاط : طباعة وصباؼة االلمشة .
, لٌدت فى ,  11144, سالم دمحم احمد بدر و شركاه , شركة سبك لٌدها برلم:  - 20
, تم تعدٌل النشاط  23/12/2021, وفى تارٌخ  2646, برلم اٌداع ,  18/08/2021

 لٌصبح اضافة الً ؼرض الشركة : نشاط االستٌراد .
, لٌدت فى ,  78المؤمون لتصنٌع االسفنج , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 21
, تم تعدٌل النشاط  26/12/2021, وفى تارٌخ  81, برلم اٌداع ,  07/07/2013
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لٌصبح الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الؽزل والنسٌج والنسٌج االلى والبطاطٌن واالسفنج 
واللباد وااللمشة ؼٌر المنسوجة) فٌبر ( والسجاد والمفروشات واالؼطٌة والكوفرتات 

والفوط والبشاكٌر والبرانس وتحضٌر وتجهٌز ولصك ومعالجة االلمشة وطباعة الترانسفٌر 
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص 

الالزمة لممارسة هذه االنشطة وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه 
من الوجوه مع الشركات وؼٌرها التى تزاول اعماال شبٌه بؤعمالها أو التى لد تعاونها على 

فى الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة أو تحمٌك ؼرضها فى مصر أو 
 تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة البند الثالث .

, لٌدت فى  5730مٌتال ارت للصناعات المعدنٌة )مان( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 16
, تم تعدٌل النشاط  21/12/2021تارٌخ , وفى  1385, برلم اٌداع ,  29/08/2018, 

لٌصبح ؼرض الشركه هو : تشكٌل المعادن و تصنٌع الممطورات و انصاؾ الممطورات 
بجمٌع أنواعها و طرازاتها و حموالتها المختلفه لكافه انواع االستخدمات لنمل البضائع و 

ال السطح , الترٌال نمل المعدات الثمٌله و خالفه للخدمه المدنٌه و العسكرٌه وتشمل /الترٌ
المالب , الترٌال التنن, ساٌلو االسمنت , حاملة السٌارات , حاملة المتوسٌكالت , حاملة 

الحوائط , حاملة الرخام , حاملة الزجاج , الكساحه , الترٌال السطح التلسكوبٌه , الكساحه 
طورات ,الملحمات التلسكوبٌه , الترٌال المجهزه بكونتٌنر ,ترٌال شاسٌه كونتٌنر تصنٌع المم

تصنٌع الشاسٌهات بجمٌع أنواعها و  -2زات الجر البطئ بجمٌع أنواعها و حموالتها . 
تصنٌع  -3حموالتها مثل الشاسٌهات السلم و الطٌاره و شاسٌهات الكونتٌنر و خالفه 

صنادٌك المالبات و مستلزمات الممطورات و لطع ؼٌارها للخدمه المدنٌه و العسكرٌه 
تجهٌزالسٌارات النمل بطبلٌه و صندوق مؽلك و صندوق لالب و  -4لمختلفه بحموالتها ا

تجهٌز و تصنٌع المطاعم الثابته و المتحركه  -5تنن و ساٌلو وونش رفع السٌارات 
ووحدات التوزٌع الثابته والمتحركه و الكرفانات المتحركه و الثابته و الثالجات الثابته و 

تصنٌع وتجهٌز حامالت المراكب والسفن  -6لمتحركه المتحركه و المبردات الثابته و ا
تصنٌع وتجهٌر المعدات و االالت و الصنادٌك الخاصة  -7بكافه أنواعها و حموالتها 
تصنٌع و تجهٌز و صٌانه الرافعات الهٌبدرولٌكٌه بجمٌع  -8بمشروع النظافه العامه 

تصنٌع و -10و المتحركه  تصنٌع و تجهٌز و صٌانة االوناش الثابته -9أنواعها و حموالتها
تصنٌع حاوٌات لنمل البضائع  -11تجهٌز كاسرات الصخور بجمٌع احجامها و طالاتها 

انشاء الهٌاكل  -13تصنٌع الجمكالونات و الهٌاكل الحدٌدٌه الصناعٌه و المخزنٌه  -12
تصنٌع التوبٌسات و المٌكروباصات و المٌنً -14الحدٌدٌه للكباري و المنشائات العامه 

تصنٌع وتجمٌع سٌارات النمل الخفٌؾ والنمل المتوسط -15اص بجمٌع أنواعها و منتجاتها ب
ألامه مراكز خدمه و صٌانه ثابته و متنمله و بٌع لطع الؽٌار للممطورات و انصاؾ  -16

-17الممطورات بجمٌع أنواعها و طرازتها و سٌارات النمل بجمٌع أنواعها و طرازتها 
ع الؽٌار للممطورات و انصاؾ الممطورات بجمٌع أنواعها و استٌراد جمٌع مكونات لط

تعدٌل الممطورات الً انصاؾ  -18طرازتها و سٌارات النمل بجمٌع أنواعها و طرازتها 
محور و تعدٌل 4محور او 3محور الً 2ممطورات مع تعدٌل المحاور او اعدادها من 
ٌارات النمل الً راس جرار مع تعدٌل الس 19جمٌع انواع التنكات و المالبات و الشاسٌهات 

استصالح و استزراع األراضً  -20تعدٌل المحاور بما ٌتماشً مع جر نصؾ ممطوره 
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الصحراوٌه و البور او احدهما و ٌشمل ذلن استصالح و تجهٌز االراضً بالمرافك 
شراء و بٌع و تملن و استصالح األراضً  -21االساسٌه التً تجعلها لابله لالستزراع 

الصحراوٌه و اعدادها للزراعه فً الحدود الؾ فدان و المٌام بالدراسات الهندسٌه  البور و
تجاره جمٌع أنواع السٌارات و الممطورات و انصاؾ الممطورات و لطع  -22الالزمه لها 

 -24تجارة جمٌع أنواع الكاوتش الجنوط و البطرٌات و تجارة المعادن  -23ؼٌارها 
حركه و الثابته و المجهزه باالالت و المعدات و االدوات تصنٌع وتجهٌز وبٌع الورش المت

تصنٌع و بٌع و تصدٌر أجزاء  -25المحلٌه و المستورده طبما للؽرض المصنعه الجله 
الممطورات و لطع ؼٌاراها و انصاؾ الممطورات و لطع الؽٌار بجمٌع أنواعها و طرازتها 

مشروعات اخري و تعدٌل ؼرضها و حموالتها و مجمعه و مفككه و ٌجوز للشركه المٌام ب
لً اطار احكام لانون االستثمار , كما ٌجوز لها تساهم او تشارن باي وجه من الوجوه فً 

مشروعات فرعٌه خارج لانون االستثمار بعد موافمه الهٌئه العامه لالستثمار , و علً 
 مه .الشركه الحصول علً كافه الترخٌصات الالزمه و مراعاه احكام الموانٌن المنظ

, لٌدت فى ,  4595احمد دمحم جمعة دمحم عاصى وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 17
, تم تعدٌل النشاط  22/12/2021, وفى تارٌخ  2581, برلم اٌداع ,  04/10/2017

" إلامة المستشفٌات المتخصصة او  72لٌصبح ؼرض الشركة هو : انشطة داخل لانون 
% من 10تضمنه من أنشطه طبٌة أو عالجٌه على أن ٌتم تمدٌم المتكاملة او العامة وما ت

"  72إجمالى عدد الحاالت بالمجان التى ٌتم عالجها بالمستشفى انشطة خارج لانون 
التصنٌع لدي الؽٌر لمستحضرات التجمٌل و األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمالت الؽذائٌة 

زات واللماحات واالعشاب الطبٌة والمستلزمات الطبٌة واإلضافات البٌطرٌة والمرك
والنبٌاتات العطرٌة واالؼذٌة البشرٌه الخاصه وألبان األطفال والمطهرات الطبٌة ومواد 
التعمٌم والكواشؾ المعملٌة والمحالٌل الطبٌة والمبٌدات الحشرٌة وتجارة وتوزٌع كل ما 

ٌها بمانون سبك. مع إلتزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عل
والئحته التنفٌذٌه لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت مع  2017لسنة  72اإلستثمار رلم

 إلتزام الشركه بإجراء الحسابات المالٌه ومركز مالى مستمل. .
, لٌدت فى ,  2324وائل السٌد حسن السٌد وشرٌكته , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 22
, تم تعدٌل النشاط  26/12/2021, وفى تارٌخ  951, برلم اٌداع ,  22/08/2016

لٌصبح اضافة نشاط/ الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافتٌرٌات وتمدٌم جمٌع المؤكوالت 
والتٌن اوي )عد الكحول ( مع التزام المنشؤه بافراد حسابات مستملة ومركز مالً مستمل 

 لكل نشاط علً حدة .
, لٌدت فى ,  2945شركة سبك لٌدها برلم: ,  عبدالهادي ابونحله وشرٌكه , - 23
, تم تعدٌل النشاط  26/12/2021, وفى تارٌخ  344, برلم اٌداع ,  30/01/2017

لٌصبح الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كافة المنتجات من البالستٌن بانواعه وتصنٌع وتشكٌل 
 وخراطة وظبط اسطمبات بكافة انواعها. .

, لٌدت فى ,  8378ٌمان وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: , مروان سلٌمان دمحم سل - 24
, تم تعدٌل النشاط  27/12/2021, وفى تارٌخ  590, برلم اٌداع ,  18/02/2020

لٌصبح الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الصناعات البالستٌكٌة )الروالت واالسترتش 
للوائح والمرارات واالكٌاس والشنط وشرنن و سلوتٌب ( مع مراعاة احكام الموانٌن وا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 70 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. .
,  10977السلمونً لإلستثمار العماري )ش.ذ.م.م.( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 25

, تم  27/12/2021, وفى تارٌخ  2311, برلم اٌداع ,  15/07/2021لٌدت فى , 
 افة الً ؼرض الشركة : نشاط ادارة الموالت التجارٌة .تعدٌل النشاط لٌصبح اض

 Adams For Manufactureادامز لتصنٌع و تجمٌع وسائل النمل الخفٌؾ  - 26
and Assembly of Light Vehicles  , :ش.ذ.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم(

 29/12/2021, وفى تارٌخ  1988, برلم اٌداع ,  31/08/2020, لٌدت فى ,  9081
, تم تعدٌل النشاط لٌصبح اضافة الً ؼرض الشركة نشاط تجارة الجملة والتجزئة ) 

 للدرجات النارٌة بمختلؾ انواعها ( .
ماهر صالح وعبدالرحمن صالح وبٌومً صالح وأمٌر صالح , شركة سبك لٌدها  - 27

, وفى تارٌخ  3045, برلم اٌداع ,  24/11/2020, لٌدت فى ,  9586برلم: , 
 72, تم تعدٌل النشاط لٌصبح اضافة نشاط/ االنشطة خارج المانون ق  29/12/2021

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج اكسٌد الماؼنسٌوم وجٌر حً وجٌر  2017لسنة 
مطفً واعمال واستؽالل المناجم والمحاجر .مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

 افة التراخٌص الالزمة لمباشرة نشاطها. .السارٌة وعلً المنشاه الحصول علً ك
, لٌدت فى ,  2879محسن دمحم عبٌد الجعونً وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 28
, تم تعدٌل النشاط  30/12/2021, وفى تارٌخ  271, برلم اٌداع ,  26/01/2017

م بكافة انواعها لٌصبح الامة مصنع لتصنٌع وتشؽٌل وتشكٌل المعادن واالستانلس وااللومنٌو
مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلً الشركة الحصول علً كافة 

 التراخٌص الالزمة لمباشرة النشاط .
_____________________________________ 

 الكٌان المانونى
_____________________________________ 

والمعدنٌة والمماوالت)حسام احمد حسن وشرٌكه( ,  سكوٌر اٌه للصناعات الكهربائٌة - 1
, وفى  49, برلم اٌداع ,  12/09/2004, لٌدت فى ,  303شركة سبك لٌدها برلم: , 

 , تم تعدٌل الكٌان المانونً لٌصبح شركة تضامن . 01/12/2021تارٌخ 
_____________________________________ 

 االسم و السمة
_____________________________________ 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 1
 49, برلم اٌداع  12/09/2004, وتم اٌداعه بتارٌخ  303او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : سكوٌر اٌه للصناعات الكهربائٌة والمعدنٌة والمماوالت)حسام احمد حسن وشرٌكه( .
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 01/12/2021فى تارٌخ : ,  - 2

, برلم اٌداع  01/03/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  1864او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : لطب أحمد دمحم مرجان وشرٌكه . 223

نوان الشركة ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , ع 12:00:00 03/12/2021فى تارٌخ : ,  - 3
, برلم اٌداع  11/04/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  5436او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 71 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى : عمرو احمد احمد وشرٌكه . 624
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 07/12/2021فى تارٌخ : ,  - 4

, برلم اٌداع  20/02/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  3336او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : اشرؾ حسن عبده وشرٌكه . 772

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 07/12/2021فى تارٌخ : ,  - 5
, برلم اٌداع  16/10/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  5887او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 . الى : عبدالرزاق عثمان عبدالرزاق وشرٌكٌه 1721
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 12/12/2021فى تارٌخ : ,  - 6

, برلم اٌداع  02/11/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  9458او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 )ش.ذ.م.م( . Healthy Developmnentsالى : هٌلثً لتنمٌة المشروعات  2744

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 14/12/2021فى تارٌخ : ,  - 7
, برلم اٌداع  16/10/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  5887او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : عبدالرزاق عثمان عبدالرزاق وشرٌكه . 1721
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 15/12/2021فى تارٌخ : ,  - 8

, برلم اٌداع  22/11/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  6090, الممٌدة برلم لٌد , او اسمها 
 الى : احمد مصطفً عبدة ندا وشرٌكته . 2106

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 19/12/2021فى تارٌخ : ,  - 9
رلم اٌداع , ب 14/04/2005, وتم اٌداعه بتارٌخ  3029او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : شركة محمود ؼنٌمى شندى ابراهٌم وهانى واحمد دمحم سالم عبدالهادي لوٌدر . 437
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 20/12/2021فى تارٌخ : ,  - 10

 58, برلم اٌداع  26/03/2005, وتم اٌداعه بتارٌخ  310او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 كة حمدى عتمان وشركاة .الى : شر

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 20/12/2021فى تارٌخ : ,  - 11
, برلم اٌداع  10/11/2015, وتم اٌداعه بتارٌخ  1619او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : رشاد احمد جبالى عبدالجواد وشركاه . 1180
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 20/12/2021فى تارٌخ : ,  - 12

, برلم اٌداع  20/03/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  3930او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : وائل صالح الدٌن زكً وشركاه . 1411

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 20/12/2021فى تارٌخ : ,  - 13
, برلم اٌداع  31/10/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  5970مٌدة برلم لٌد , او اسمها , الم

الدلٌل للتنمٌة واالعمال التجارٌة ) ش.ذ.م.م( شركه ذات مسئولٌه محدودة  -الى : : 1878
. 

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 20/12/2021فى تارٌخ : ,  - 14
, برلم اٌداع  11/03/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  10265او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : سالمة امٌر مصطفً دمحم احمد وشرٌكٌها . 850
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 22/12/2021فى تارٌخ : ,  - 15

, برلم اٌداع  04/10/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  4595او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 72 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الى : احمد دمحم جمعة دمحم عاصى وشرٌكه . 2581
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 22/12/2021فى تارٌخ : ,  - 16

, برلم اٌداع  09/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  11972او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 )ش.ذ.م.م( . Red Line الى : رٌد الٌن للمماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة 4455

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 23/12/2021فى تارٌخ : ,  - 17
, برلم اٌداع  14/11/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  2535او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 الى : عبدالباسط دمحم عادل طرلجً وشركاه . 1302
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 26/12/2021فى تارٌخ : ,  - 18

, برلم اٌداع  05/02/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  8275او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : احمد فتحً عسران احمد و شرٌكٌه . 411
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 26/12/2021فى تارٌخ : ,  - 19

, برلم اٌداع  26/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  12076لممٌدة برلم لٌد , او اسمها , ا
 )ش.م.م( . IBS programsالى : اى بى اس للبرمجٌات  4482

ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 26/12/2021فى تارٌخ : ,  - 20
, برلم اٌداع  26/12/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  12076او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 

 )ش.م.م( . IBS programsالى : اى بى اس للبرمجٌات  4482
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 28/12/2021فى تارٌخ : ,  - 21

, برلم اٌداع  24/01/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  9915او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 وشرٌكه . الى : السٌد أحمد سلٌم 204
ص , تم التؤشٌر بتعدٌل , عنوان الشركة  12:00:00 30/12/2021فى تارٌخ : ,  - 22

, برلم اٌداع  26/01/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  2879او اسمها , الممٌدة برلم لٌد , 
 الى : محسن دمحم عبٌد الجعونً وشرٌكه . 271

_____________________________________ 
 االشخاص

_____________________________________ 
, وتم اٌداعه  688( , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , Serhat Satirسرهات ساتر )  - 1

بـ :  18/01/2004تم التؤشٌر فى تارٌخ  566, برلم اٌداع  18/01/2004بتارٌخ 
 تجاري...تم لبول استمالته .

, وتم اٌداعه  688مٌد برلم لٌد , , مدٌر مالى , الم omar kamadanعمر كمدان - 2
بـ :  18/01/2004تم التؤشٌر فى تارٌخ  566, برلم اٌداع  18/01/2004بتارٌخ 

( تحدٌد 2) .... .(Regional CFOاالللٌمً لمنطمة الشرق االوسط وشمال افرٌمٌا 
الصالحٌات الممنوحه للسٌد / عمر كمدان ، وتعدٌل الصالحٌات الممنوحة للمجلس لتصبح 

ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض  -ى النحو التالى :عل
بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس اإلدارة، ولمجلس اإلدارة الحك فً أن 
ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أًٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن 

نٌن مجتمعٌن رئٌس مجلس األدارة السٌد/ أحمد سلمان أمٌن او أو مجتمعٌن. ٌكون ألي اث
العضو المنتدب السٌد / مٌرت التلنكٌنش او السٌد / سرٌدهار رامامورثً الحك فى تمثٌل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 73 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الشركة بشكل كامل وباوسع سلطة والمٌام بكافة السلطات سواء التى ذكرت هنا صراحة او 
من مجلس االدارة ٌكون ألي اثنٌن مجتمعٌن  لم تذكر. بعد الحصول علً الموافمة الكتابٌة

رئٌس مجلس األدارة السٌد/ أحمد سلمان أمٌن او العضو المنتدب السٌد / مٌرت التلنكٌنش 
اتفالٌات لروض بنكٌة مع البنون ، -)1او السٌد / سرٌدهار رامامورثً الحك للدخول فً (

تحصٌل ودفع جمٌع المبالػ ،  (3( شراء وبٌع سٌارات أو حافالت او المعدات التمنٌة ، )2)
والتولٌع والتحوٌل وبٌع وتسوٌة الكمبٌاالت التجارٌة والشٌكات وتنفٌذ أي من انوع من 
العمود أو المعامالت المتعلمة بإجراءات الشركة أو المدرجة فً أؼراض الشركة نمدًا أو 

ارات واألشٌاء ( شراء أي نوع من المواد والمعدات والسلع و الس4ٌعلً اساس االئتمان ، )
المنمولة والممتلكات العمارٌة واألراضً ، وتولٌع هذه العمود أمام إاآلدارات المعنٌة ٌكون 

للعضو المنتدب السٌد / مٌرت التلنكٌنش مجتمعا مع رئٌس مجلس األدارة السٌد/ أحمد 
كة سلمان أمٌن او السٌد / سرٌدهار رامامورثً الحك فى ان ٌعٌٌنوا او ٌفصلوا ممثلى الشر
او الموظفٌن ولهم الحك اٌضا فى تحدٌد رواتبهم والمكافات الخاصة بهم . ٌكون لرئٌس 

مجلس األدارة السٌد/ أحمد سلمان أمٌن مجتمعا مع العضو المنتدب السٌد / مٌرت التلنكٌنش 
الحك فى تولٌع عمود الشراكة الخاصة بالشركة سواء عند تؤسٌس الشركة او اجراء 

ات الشركة بعد الحصول على موافمة من الجمعٌة العمومٌة ؼٌر العادٌة التعدٌالت على اتفال
وكذلن لهم الحك فى التولٌع بالتضامن على عمود انهاء الشركة او تصفٌتها او الدمج. ٌكون 

للعضو المنتدب السٌد / مٌرت التلنكٌنش مجتمعا مع اي من السٌد/ أحمد سلمان أمٌن او 
لسٌد عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ عضو مجلس االدارة او السٌد / سرٌدهار رامامورثً او ا

( الحك فى تمثٌل الشركة امام كافة الجهات  Regional CFOالسٌد/ عمر كمدان ) 
الرسمٌة و ؼٌر الرسمٌة والوزارات والسلطات األدارٌة والمطاع العام ولطاع األعمال 

األستثمار والمناطك الحرة والمطاع الخاص وؼرفة التجارة ومكاتب هٌئة الضرائب وهٌئة 
)جافى( والهٌئة العامة للصادرات والواردات وكافة السفارات والمنصلٌات فى داخل او فى 
خارج مصر والمطارات والموانىء وكافة السلطات المحلٌة األدارٌة فى كافة المحافظات 

فى داخل جمهورٌة مصر العربٌة والحصول على اى نوع من التراخٌص المتعلمة 
ركة. ٌكون ألي من رئٌس مجلس األدارة السٌد/ أحمد سلمان أمٌن او العضو المنتدب بالش

السٌد / مٌرت التلنكٌنش او السٌد / سرٌدهار رامامورثً مجتمعا مع السٌد / عبد اللطٌؾ 
( الحك  Regional CFOدمحم عبد اللطٌؾ عضو مجلس االدارة او السٌد/ عمر كمدان ) 

دوالر أمرٌكً )مائةألؾ  100،000مع البنون تصل إلى بالدخول فً اتفالٌات لروض 
دوالر أمرٌكً( أو ما ٌعادلها بالجنٌه المصري ، ولهم الحك فى األستعانة بالمستشارٌٌن 

)عشرة اآلؾ دوالر امرٌكى( او ما ٌمابلها  10.000المحترفٌن بمكافؤة سنوٌة ال تزٌد عن 
دوالر أمرٌكً )مائة  150.000بالجنٌه المصرى وشراء وبٌع المعدات التمنٌة حتى 

وخمسٌن ألؾ دوالر أمرٌكً( أو ما ٌعادلها بالجنٌه المصري ، وكذلن لهم الحك فً الدخول 
فً اتفالٌات الخدمات الفنٌة لفترة ال تزٌد عن عام واحد ، والدخول فً اتفالٌات بٌع مواد 

العضو المنتدب  الخردة . ٌكون ألي من رئٌس مجلس األدارة السٌد/ أحمد سلمان أمٌن او
السٌد / مٌرت التلنكٌنش او السٌد / سرٌدهار رامامورثً مجتمعا مع السٌد / عبد اللطٌؾ 

( الحك  Regional CFOدمحم عبد اللطٌؾ عضو مجلس االدارة او السٌد/ عمر كمدان ) 
بالتصرؾ أمام جمٌع البنون العاملة داخل وخارج مصر فٌما ٌتعلك بفتح وإؼالق الحسابات 
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عن الشركة ٌكون الى اثنٌن مجتمعٌن من السٌد / مٌرت التلنكٌنش أو السٌد / عبد  نٌابة
 Regional CFOاللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ عضو مجلس االدارة او السٌد/ عمر كمدان ) 

( الحك فى شراء مواد أولٌة وتؽلٌؾ بالمدر الالزم للحفاظ على مستوٌات المخزون 
ات على الشركة وفى التولٌع على الشٌكات او المستهدؾ وكذلن سداد كافة المستحم

) مائتى الؾ  200.000تحوٌالت وبٌع وتسوٌة المطالبات التجارٌة بما ال ٌتعدى ممدار 
دوالر امرٌكة ( او ما ٌعادلة بالجنٌة المصرى . ٌكون للسٌد / مٌرت التلنكٌنش مجتمعا مع 

ارة او السٌد/ عمر كمدان ) اى من السٌد / عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ عضو مجلس االد
Regional CFO  الحك فى شراء مواد أولٌة وتؽلٌؾ بالمدر الالزم للحفاظ على )

مستوٌات المخزون المستهدؾ وكذلن سداد كافة المستحمات على الشركة وفى التولٌع على 
الشٌكات او تحوٌالت وبٌع وتسوٌة المطالبات التجارٌة . ٌكون الي من العضو المنتدب 

ٌد/ مٌرت التلنكٌنش او عضو مجلس األدارة السٌد / عبد اللطٌؾ دمحم عبد اللطٌؾ عبد الس
 Regionalالحلٌم او السٌد / عمرو دمحم اٌهاب مجتمعا مع اي من السٌد/ عمر كمدان ) 

CFO  ( او السٌد/ مصطفى وجٌة )مدٌر التموٌل ( الحك فى سداد كافة المستحمات على
شٌكات او تحوٌالت وبٌع وتسوٌة المطالبات التجارٌة بما ال الشركة وفى التولٌع على ال

دوالر امرٌكى ) عشرون الؾ دوالر امرٌكى ( او ما ٌعادلة  20.000ٌتعدى ممدار 
بالجنٌة المصرى ، وكذلن الحك فى التولٌع على الكمبٌاالت الخاصة بعملٌات االستٌراد مع 

وكذلن التولٌع على االلرارات جمٌع البنون العاملة فى مصر وذلن بدون حد الصى ، 
البنكٌة الخاصة لالعتمادات المستندٌة ) االستٌراد او التصدٌر ( . ٌكون ألي اثنٌن من 

رئٌس مجلس األدارة السٌد/ أحمد سلمان أمٌن او العضو المنتدب السٌد / مٌرت التلنكٌنش 
ن ( الحك بتعٌٌن وتفوٌض أشخاص آخرٌ Regional CFOاو السٌد/ عمر كمدان ) 

 كوكالء فٌما ٌتعلك ببعض أو كل السلطات المذكورة . .
, وتم  19جٌهان محى الدٌن خلٌل لندٌل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 3

بـ :  08/05/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  19, برلم اٌداع  08/05/2013اٌداعه بتارٌخ 
. 
دارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد , عمرو محى الدٌن خلٌل لنددٌل , رئٌس مجلس ا - 4

تم التؤشٌر فى تارٌخ  19, برلم اٌداع  08/05/2013, وتم اٌداعه بتارٌخ  19
 بـ : . 08/05/2013
, وتم اٌداعه  19ٌاسٌن فإاد زكى العرابى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 5

بـ : منتدب  08/05/2013رٌخ تم التؤشٌر فى تا 19, برلم اٌداع  08/05/2013بتارٌخ 
. 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  19عمرو بسٌونً حسن بسٌونً , مدٌر مالى , الممٌد برلم لٌد ,  - 6

بـ : اإلبماء على  08/05/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  19, برلم اٌداع  08/05/2013
االختصاصات المنفردة للسٌد/ عمرو محً الدٌن خلٌل لندٌل رئٌس مجلس اإلدارة والتً 

التولٌع عن الشركة وله الحك فى إدارة الشركة وله كافة تتمثل فً: حك اإلدارة و
الصالحٌات الممكنة فً ذلن وله الحك فً تمثٌل الشركة أمام البنون وتولٌع الشٌكات 

وجمٌع المصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة ولبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد 
لعمود والمشاركات والصفمات التً كافة المستندات األذنٌه التجارٌة وإبرام جمٌع أنواع ا
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تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد وباألجل وشراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 
والمنموالت كما له الحك فً اإللتراض من جمٌع البنون لصالح الشركة بطرٌمة اإلعتمادات 

التسوٌات المستندٌة والمروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات مستندٌه منها عمود ومفاوضات و
والرهن واإلستدانة والمشاركات وبٌع وشراء ورهن أصول الشركة وشراء أسهم شركات 

أخرى واإللتراض بطرٌك اإلعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح لها إعتمادات وبٌع المحالت 
التجارٌة والعمارات والرهون وجمٌع األصول الثابتة والمنمولة والمملوكة للشركة وله الحك 

ء السٌارات وترخٌصها وتجدٌدها وؼٌرها من أصول الشركة والؽٌر مذكورة فى بٌع وشرا
فى هذه المادة وله الحك فى كفالة الؽٌر ولبول الكفالة من الؽٌر منفرداً وله الحك فى 

تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر منفرداً. ٌكون لكل من السٌد/ ٌاسٌن فإاد 
ً حسن بسٌونً )مجتمعٌن أو منفردٌن( إدارة الشركة زكى العرابً والسٌد/ عمرو بسٌون

والتولٌع عنها أمام كافة الجهات وجمٌع المصالح والهٌئات والوزارات الحكومٌة وؼٌر 
الحكومٌة فً كافة التعامالت الخاصة بالشركة بما فٌها التؤمٌنات االجتماعٌة وصندوق دعم 

د/ ٌاسٌن فإاد زكً العرابً عضو الصادرات ومصلحة الضرائب بكافة أنواعها. ٌكون السٌ
مجلس اإلدارة المنتدب وصالحٌاته كالتالً: أوالً: التولٌع على عمود وتسوٌات ومشاركات 
بٌع وشراء جمٌع األصول الثابتة والمنمولة والمملوكة للشركة والمحالت والعمارات وبٌع 

كورة فً هذه وشراء السٌارات وترخٌصها وتجدٌدها وؼٌرها من أصول الشركة والؽٌر مذ
المادة إضافة الى تعٌٌن وعزل موظفً الشركة والشركات المملوكة لها وتحدٌد مرتباتهم 

وأجورهم ومكافؤتهم. ثانٌاً: حك تمثٌل الشركة أمام جمٌع البنون والمإسسات المالٌة 
األخرى بما فً ذلن التولٌع على اإلعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان 

كٌة كما تعطى الحك فً تولٌع الشٌكات ولبض ودفع المبالػ النمدٌة وتحوٌل والتحوٌالت البن
وسداد كافة المستندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع أنواع العمود والمشاركات والصفمات 
التً تتعلك بنشاط الشركة بالنمد وباألجل وشراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع وفماً 

التولٌع على الشٌكات والتحوٌالت المصرفٌة واالعتمادات  -1ة: للصالحٌات المالٌة التالٌ
المستندٌة وإصدار خطابات الضمان والسندات االذنٌة: " حتى مائة ألؾ جنٌه )منفرداً( " 

وبدون حد ألصى مجتمعاً مع أي من: السٌد/ عمرو محمود محمود دبا )المستشار المالً(، 
لمالً(، السٌد/ هٌثم عادل كمال حسن )مدٌر السٌد/عمرو بسٌونً حسن بسٌونً )المدٌر ا

المدفوعات  -2اإلنتاج(، السٌدة/ نسمة حمدي عوض العدوي )مدٌر سالسل اإلمداد(. 
النمدٌة: " حتى خمسون ألؾ جنٌه )منفرداً( " حتى خمسمائة ألؾ جنٌه مجتمعاً مع أي من: 

ونً حسن بسٌونً السٌد/ عمرو محمود محمود دبا )المستشار المالً(، السٌد/عمرو بسٌ
)المدٌر المالً(، السٌد/ هٌثم عادل كمال حسن )مدٌر اإلنتاج(، السٌدة/ نسمة حمدي عوض 

جمٌع أنواع العمود والمشاركات وأوامر الشراء الخاصة  -3العدوي )مدٌر سالسل اإلمداد( 
بنشاط الشركة منفرداً وبدون حد ألصى. ٌكون السٌد/ عمرو بسٌونً حسن بسٌونً المدٌر 

لمالً صالحٌات التولٌع التالٌة: حك تمثٌل الشركة أمام جمٌع البنون والمإسسات المالٌة ا
األخرى بما فً ذلن التولٌع على اإلعتمادات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان 

والتحوٌالت البنكٌة كما تعطى الحك فً تولٌع الشٌكات ولبض ودفع المبالػ النمدٌة وتحوٌل 
ت األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع أنواع العمود والمشاركات والصفمات وسداد كافة المستندا

التً تتعلك بنشاط الشركة بالنمد وباألجل وشراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع وفماً 
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التولٌع على الشٌكات والتحوٌالت المصرفٌة واالعتمادات  -1للصالحٌات المالٌة التالٌة: 
ن والسندات االذنٌة: " حتى مائة ألؾ جنٌه )منفرداً( " المستندٌة وإصدار خطابات الضما

حتى خمسمائة ألؾ جنٌه )مجتمعاً( مع أي من: السٌد/ دمحم علً عبد الحلٌم علً )مدٌر المسم 
الهندسً(، السٌد/ هٌثم عادل كمال حسن )مدٌر اإلنتاج(، السٌد/ أحمد عبد العزٌز سٌد دمحم 

مدي عوض العدوي )مدٌر سالسل اإلمداد( " بدون )مدٌر التحول الرلمً(، السٌدة/ نسمة ح
المدفوعات  -2حد ألصى مجتمعاً مع السٌد/ عمرو محمود محمود دبا )المستشار المالً(. 

النمدٌة: " حتى خمسون ألؾ جنٌه )منفرداً( " حتى مائة ألؾ جنٌه مجتمعاً مع أي من: 
ٌد/ هٌثم عادل كمال حسن )مدٌر السٌد/ دمحم علً عبد الحلٌم علً )مدٌر المسم الهندسً(، الس

اإلنتاج(، السٌد/ أحمد عبد العزٌز سٌد دمحم )مدٌر التحول الرلمً(، السٌدة/ نسمة حمدي 
عوض العدوي )مدٌر سالسل اإلمداد( " حتى خمسمائة ألؾ جنٌه مجتمعاً مع السٌد/ عمرو 

أوامر الشراء جمٌع أنواع العمود والمشاركات و -3محمود محمود دبا )المستشار المالً( 
الخاصة بنشاط الشركة: " حتى مائة ألؾ جنٌه )منفرداً( حتى خمسة وثالثون ملٌون جنٌه 
مجتمعاً مع أي من: السٌد/ عمرو محمود محمود دبا )المستشار المالً(، السٌد/ دمحم علً 
عبد الحلٌم علً )مدٌر المسم الهندسً(، السٌد/ هٌثم عادل كمال حسن )مدٌر اإلنتاج(، 

د/ أحمد عبد العزٌز سٌد دمحم )مدٌر التحول الرلمً(، السٌدة/ نسمة حمدي عوض السٌ
العدوي )مدٌر سالسل اإلمداد( منح السٌد/ عمرو محمود محمود دبا المستشار المالً 

الصالحٌات التالٌة: حك تمثٌل الشركة أمام جمٌع البنون والمإسسات المالٌة األخرى بما 
ات المستندٌة وإصدار خطابات الضمان والتحوٌالت البنكٌة فً ذلن التولٌع على اإلعتماد

كما تعطى الحك فً تولٌع الشٌكات ولبض ودفع المبالػ النمدٌة وتحوٌل وسداد كافة 
المستندات األذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع أنواع العمود والمشاركات والصفمات التً تتعلك 

والمهمات والبضائع وفماً للصالحٌات  بنشاط الشركة بالنمد وباألجل وشراء جمٌع المواد
التولٌع على الشٌكات والتحوٌالت المصرفٌة واالعتمادات المستندٌة  -1المالٌة التالٌة: 

 -2وإصدار خطابات الضمان والسندات االذنٌة: " حتى مائة ألؾ جنٌه )منفرداً( 
مود والمشاركات جمٌع أنواع الع -3المدفوعات النمدٌة: " حتى خمسون ألؾ جنٌه )منفرداً( 

وأوامر الشراء الخاصة بنشاط الشركة: " حتى مائة ألؾ جنٌه )منفرداً( " حتى خمسة 
وثالثون ملٌون جنٌه مجتمعاً مع السٌدة/ نسمة حمدي عوض العدوي )مدٌر سالسل 

 اإلمداد(. .
,  78عصام دمحم صؽٌر , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 7
 07/07/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  81, برلم اٌداع  07/07/2013اٌداعه بتارٌخ  وتم

 بـ : تم لبول استمالته .
, وتم اٌداعه  78امانً دمحم المؤمون دبل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 8

بـ : ٌملن  07/07/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  81, برلم اٌداع  07/07/2013بتارٌخ 
التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه  حك

المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او 
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن . ولرئٌس 

لس االدارة أو العضو المنتدب منفردٌن او مجتمعٌن مجلس االدارة ، أو نائب رئٌس مج
الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 77 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جمٌع 
لتولٌع على الشٌكات البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات والسحب واالٌداع وا

واستصدار الشٌكات وشهادات وخطابات الضمان واالفراج عن رأس المال من البنن وكافة 
صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والمرض وااللتراض ورهن وبٌع وشراء 

اصول الشركة وشراء الممتلكات العمارٌة والمنموالت واالراضى والسٌارات والتولٌع على 
والشراء لكافة اصول الشركة وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وتمثٌل عمود البٌع 

الشركة امام الشهر العمارى للسٌارات وادارات المرور المختصة والحك فى ابرام كافة 
العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك لبض 

تسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وٌكون لرئٌس ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع و
مجلس االدارة او نائب رئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب او عضو مجلس االدارة 
منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

بعض ماذكر ضمن  واجورهم. ولهم جمٌعا الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او
صالحٌاتهم المذكورة عالٌه ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن .
, وتم  78دمحم فراس دمحم المؤمون دبل , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 9

بـ :  07/07/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  81, برلم اٌداع  07/07/2013اٌداعه بتارٌخ 
. 

, وتم اٌداعه بتارٌخ  78دمحم أمٌن دمحم المؤمون دبل , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 10
 بـ : . 07/07/2013تم التؤشٌر فى تارٌخ  81, برلم اٌداع  07/07/2013
ٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد , دمحم المؤمون دمحم أمٌن دبل , رئ - 11
تم التؤشٌر فى تارٌخ  81, برلم اٌداع  07/07/2013, وتم اٌداعه بتارٌخ  78
 بـ : . 07/07/2013
, وتم  612عبدهللا كمال منصور , عضو مجلس من ذوى الخبرة , الممٌد برلم لٌد ,  - 12

بـ  11/01/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  464, برلم اٌداع  12/10/2014اٌداعه بتارٌخ 
 : تم لبول استمالته .

, وتم اٌداعه  793أمٌرة حمدى على دمحم بٌومى , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 13
بـ : عزل  08/02/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  77, برلم اٌداع  08/02/2015بتارٌخ 

 من الشركة .
, وتم اٌداعه  793ر , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد , أحمد دمحم كامل فتوح دمحم نص - 14

بـ : ٌمثل  08/02/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  77, برلم اٌداع  08/02/2015بتارٌخ 
المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله منفردا فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

د الشركة او المانون او الئحته الشركة والتعامل باسمهما فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عم
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللسٌد/ أحمد دمحم كامل فتوح دمحم نصر حك تمثٌل الشركة فً 

عاللاتها مع الؽٌر وله تمثٌل الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله الحك 
 350000حد الصً مبلػ فً التولٌع على العمود والتعامل علً الحسابات البنكٌة للشركة ب

)ثالثمائة وخمسون الؾ جنٌه مصري( أو ما ٌعادله بالعمالت األخرى لكل عملٌة، وفٌما 
)ثالثمائة وخمسون الؾ جنٌه مصري( او ما ٌعادلها بالعمالت  350000ٌجاوز مبلػ 
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األخرى فٌتعٌن علٌه الحصول علً موافمة كتابٌة لبالً الشركاء بالشركة وله حك تنفٌذ أي 
ٌة او معاملة بٌن الشركة واي شركة اخري من شركات مجموعة اٌمرٌس دون حد عمل

 الصً. .
, وتم  793خالد دمحم ربٌع عبدالسالم السٌد أبو النور , مدٌر عام , الممٌد برلم لٌد ,  - 15

بـ :  08/02/2015تم التؤشٌر فى تارٌخ  77, برلم اٌداع  08/02/2015اٌداعه بتارٌخ 
 استمالة .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  6123دمحم السٌد دمحم علً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 77
بـ : تشؽٌل  28/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2154, برلم اٌداع  28/11/2018

 المصنع .
,  6217عبد النبى ربٌع احمد حسٌن , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 78

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2329, برلم اٌداع  11/12/2018وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 11/12/2018
, وتم اٌداعه  6217عبدهللا دمحم ربٌع احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 79

 بـ : . 11/12/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2329, برلم اٌداع  11/12/2018بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  6217عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  دمحم ابراهٌم دمحم دمحم , - 80

بـ : تم  11/12/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2329, برلم اٌداع  11/12/2018بتارٌخ 
 لبول استمالته .

 6217عبد الهادى دمحم ددمونى عبد الواحد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 81
تم التؤشٌر فى تارٌخ  2329, برلم اٌداع  11/12/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 11/12/2018
,  6267صادق صالح الدٌن صادق على , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 82

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2436, برلم اٌداع  23/12/2018وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 23/12/2018
 6267ن مصطفى , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد , عبد االعلى عبد المعبود سلٌما - 83

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2436, برلم اٌداع  23/12/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 23/12/2018

,  7341مً احمد انور مرسً دمحم , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 107
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1928, برلم اٌداع  22/08/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 22/08/2019
, وتم  7341طارق سامى محمود مرسى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 108

 22/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1928, برلم اٌداع  22/08/2019اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  7612منٌر دمحم عمر عرمان , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 109
 بـ : . 13/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2435, برلم اٌداع  13/10/2019

, وتم اٌداعه بتارٌخ  7612عمرو سعٌد نور على , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 110
بـ : تم لبول  13/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2435, برلم اٌداع  13/10/2019

 استمالته .
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, وتم  1845رودنـٌـا بـهاء الدٌن دمحم خلٌل , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 16
بـ  23/02/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  196, برلم اٌداع  23/02/2016اٌداعه بتارٌخ 

: تعدٌل صفتها من شرٌن موصً الً مدٌر وشرٌن * ٌختص الشركاء المتضامنٌن السٌد / 
وى والسٌدة / سمٌرة بهاء الدٌن دمحم خلٌل والسٌدة / هبه بهاء الدٌن بهاء الدٌن دمحم خلٌل بد

دمحم خلٌل والسٌدة / سالً بهاء الدٌن دمحم خلٌل والسٌدة / رنا بهاء الدٌن دمحم خلٌل والسٌد / 
محمود دمحم خلٌل بدوى والسٌدة / رودنـٌـا بهاء الدٌن دمحم خلٌل بدوى مجتمعٌن أو منفردٌن 

ولٌع باسم الشركة والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وفتح الحسابات بحك اإلدارة والت
بها وما ٌترتب علٌها من سحب وإٌداع منها باسم الشركة ولصالحها وٌكونوا المسئولٌن أمام 

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص 
بٌع السٌارات الخاصة بالشركة منفردٌن وحك كفالة بكافة أشكالهم وكذلن لهم الحك فً 

الؽٌر ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء 
أما فٌما عدا ذلن كالتصرؾ بؤي وجه فً أحد أصول الشركة أو العالمات 0الموصٌٌن 

لحك فً التولٌع على التجارٌة التً تمتلكها الشركة أو سمتها التجارٌة وكذلن حك الرهن وا
كافة عمود االلتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت أو 

منمول وذلن للنفس أو للؽٌر وأمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة بذلن , و 
ن حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون أو الؽٌر باسم الشركة ولصالحها فٌكو

 للسٌد / بهاء الدٌن دمحم خلٌل بدوى منفردا .
, وتم  2056عبد الستار دمحم ؼنٌم ابراهٌم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 17

بـ  10/05/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  526, برلم اٌداع  10/05/2016اٌداعه بتارٌخ 
. : 
,  2056ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  الطوخى زٌنهم الطوخى دمحم نجٌب , عضو مجلس - 18

تم التؤشٌر فى تارٌخ  526, برلم اٌداع  10/05/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 10/05/2016
, وتم  2056ابراهٌم محمود احمد الخطٌب , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 19

بـ  10/05/2016تارٌخ تم التؤشٌر فى  526, برلم اٌداع  10/05/2016اٌداعه بتارٌخ 
. : 
, وتم  2056دمحم عبد الباسط دمحم السٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 20

بـ  10/05/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  526, برلم اٌداع  10/05/2016اٌداعه بتارٌخ 
. : 
رلم لٌد , عبد الحلٌم سٌد سٌد صالح , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد ب - 21

تم التؤشٌر فى تارٌخ  526, برلم اٌداع  10/05/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  2056
 بـ : . 10/05/2016
, وتم اٌداعه بتارٌخ  2143ولٌد ٌونس عبداللطٌؾ لاسم , وكٌل , الممٌد برلم لٌد ,  - 22
ن بـ : مسئول ع 14/06/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  668, برلم اٌداع  14/06/2016

 االستٌراد .
مصباح احمد زٌاد سمان , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 23

تم التؤشٌر فى تارٌخ  808, برلم اٌداع  24/07/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  2225
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 بـ : . 24/07/2016
عه بتارٌخ , وتم اٌدا 2225مصطفً دمحم ناصر , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 24
 بـ : . 24/07/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  808, برلم اٌداع  24/07/2016
, وتم اٌداعه بتارٌخ  2225دمحم ربٌع ناصر , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 25
بـ : تم خروجه  24/07/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  808, برلم اٌداع  24/07/2016

 للوفاه .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  2225ناصر , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد , محمود ربٌع  - 26
 بـ : . 24/07/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  808, برلم اٌداع  24/07/2016
, وتم اٌداعه  2225دمحم بشٌر عبدالمجٌد علبً , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 27

 بـ : . 24/07/2016فى تارٌخ تم التؤشٌر  808, برلم اٌداع  24/07/2016بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  2225احمد زٌاد دمحم صبحً سمان , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 28

 بـ : . 24/07/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  808, برلم اٌداع  24/07/2016بتارٌخ 
اٌداعه  , وتم 2225عبدالمجٌد دمحم بشٌر علبً , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 29

 بـ : . 24/07/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  808, برلم اٌداع  24/07/2016بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  2225ربٌع دمحم ناصر , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 30
 بـ : . 24/07/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  808, برلم اٌداع  24/07/2016
, وتم اٌداعه  2379سالم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , اسالم دمحم دمحم  - 31

 بـ : . 04/09/2016تم التؤشٌر فى تارٌخ  1020, برلم اٌداع  04/09/2016بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  2379دمحم مصطفى دمحم عٌاد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 32

بـ :  04/09/2016التؤشٌر فى تارٌخ  تم 1020, برلم اٌداع  04/09/2016بتارٌخ 
وعضو منتدب...تجدٌد الثمة لمجلس االدارة الحالً واستمراه فً منصبه بنفس الصالحٌات 

. 
حمدى لطفى عبد اللطٌؾ امٌن , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد  - 33
التؤشٌر فى تارٌخ تم  402, برلم اٌداع  05/02/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  2998, 

رئٌس مجلس اإلدارة -بـ : ٌكون للسٌد/ حمدي لطفى عبد اللطٌؾ امٌن  05/02/2017
الحك فى التولٌع نٌابة عن الشركة على كافة عمود االلتراض و الرهن -والعضو المنتدب 

بكافة أنواعها لدى كافة البنون والمصارؾ والتعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 
فتح حسابات والتولٌع على الشٌكات واصدار خطابات وشهادات الضمان سحب واٌداع و

االعتمادات وكافة صور التعامل واٌضا له الحك فى بٌع والتوكٌل بالبٌع ألى اصل من 
اصوال الشركة بما فٌها من ثابت أو منمول واٌضا له الحك فى تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة 

جهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وله الحك فى توكٌل عنها فى كافة معامالتها لدى كافة ال
 . -أوتفوٌض الؽٌر وذلن لصالح البنون أوالؽٌر

حمدى لطفى عبد اللطٌؾ امٌن , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد  - 34
تم التؤشٌر فى تارٌخ  402, برلم اٌداع  05/02/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  2998, 

 ـ : .ب 05/02/2017
,  2998امٌن لطفى عبد اللطٌؾ امٌن , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 35

تم التؤشٌر فى تارٌخ  402, برلم اٌداع  05/02/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 
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 81 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بـ : . 05/02/2017
, وتم  2998دمحم لطفى عبد اللطٌؾ امٌن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 36
بـ  05/02/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  402, برلم اٌداع  05/02/2017داعه بتارٌخ اٌ

 . 2024-6-1سنوات تنتهً فً  3: تجدٌد الثمة فً مجلس االدرة لمدة 
, وتم  4107صفا صفا مصطفى الؽماز , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 37

 07/05/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1692, برلم اٌداع  07/05/2017اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  4107خالد أحمد سالم أحمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 38

 بـ : . 07/05/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1692, برلم اٌداع  07/05/2017بتارٌخ 
,  4107لٌد ,  طارق احمد رفعت مصطفى حسن , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم - 39

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1692, برلم اٌداع  07/05/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تم لبول استمالته . 07/05/2017
, وتم  4107سامح جرجس فكري حبٌش , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 40

 07/05/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1692, برلم اٌداع  07/05/2017اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : والعضو المنتدب .

, وتم اٌداعه  4289عبدالحمٌد محمود جلو , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 41
 بـ : . 19/06/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1991, برلم اٌداع  19/06/2017بتارٌخ 

وتم اٌداعه ,  4289رامً عدنان كالهو , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 42
 بـ : . 19/06/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1991, برلم اٌداع  19/06/2017بتارٌخ 

, وتم  4289عبدالحك دمحم طه االسود , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 43
 19/06/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1991, برلم اٌداع  19/06/2017اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم اٌداعه  4289الدٌن دمحم صدٌك , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , بدر  - 44

 بـ : . 19/06/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1991, برلم اٌداع  19/06/2017بتارٌخ 
, عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  MOHAMMAD KABBANIدمحم لبانً  - 45

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1991رلم اٌداع , ب 19/06/2017, وتم اٌداعه بتارٌخ  4289
 بـ : تم لبول استمالته . 19/06/2017
, وتم اٌداعه  4289بتول احمد جلو , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 46

 بـ : . 19/06/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1991, برلم اٌداع  19/06/2017بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  4289عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , احمد دمحم على لنواتً ,  - 47

 بـ : . 19/06/2017تم التؤشٌر فى تارٌخ  1991, برلم اٌداع  19/06/2017بتارٌخ 
, وتم  4289دمحم سامر صفوان شعال , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 48

 19/06/2017فى تارٌخ  تم التؤشٌر 1991, برلم اٌداع  19/06/2017اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تم لبول استمالتة .

, وتم اٌداعه  5223احمد كامل صباغ , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 49
بـ : و  15/02/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  247, برلم اٌداع  15/02/2018بتارٌخ 

مجتمعٌن حك التعامل لرئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة المنتدبٌن منفردٌن او 
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 82 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 
والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 
واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

فراج عن راسمال وكافه صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن الضمان وحك اال
باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة 

وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 
والمشارطات والصفمات التً تتعلك السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافه العمود 

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل و لرئٌس مجلس االدارة واعضاء مجلس االدارة 
المنتدبٌن منفردٌن او مجتمعٌن فً التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع 

شركة الصوال الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم ال
ولصالحها ولهم الحك منفردٌن او مجتمعٌن توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما 

 ذكر .
, وتم  5546عماد رجب دمحم باظه , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 50

بـ  10/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  834, برلم اٌداع  10/05/2018اٌداعه بتارٌخ 
. : 
, وتم اٌداعه  5546سالم دمحم سالم النوبى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , امٌر  - 51

بـ : ٌكون  10/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  834, برلم اٌداع  10/05/2018بتارٌخ 
امٌر سالم دمحم  \حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن 

التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات  حك منفرداً  -سالم النوبً 
االعمال المطاع الخاص بكافة أشكالهم  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

علً الشٌكات وفتح  وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سجب وإٌداع التولٌع 
وحك االفراج عن رأس المال وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

صور التعامل من البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها  وكافة 
عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة  وكذلن له الحك فً التولٌع علً 

باسم الشركة ولصالحها وله الحك  وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت 
حك لبض ودفع  فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله 

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك  العمود 

 .  أو ما ذكر. كل  توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً
, وتم اٌداعه  5546سعٌد فتحً دمحم ابو عٌشة , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 52

 بـ : . 10/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  834, برلم اٌداع  10/05/2018بتارٌخ 
, وتم  5567احمد دمحم حمدى عبدالرازق حسٌن , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 53
بـ  17/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  873, برلم اٌداع  17/05/2018ٌداعه بتارٌخ ا

 : لبول استمالته .
, وتم  5567عماد السٌد ابراهٌم سالم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 54

بـ  17/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  873, برلم اٌداع  17/05/2018اٌداعه بتارٌخ 
 ل استمالته .: تم لبو
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, وتم  5567محمود احمد احمد عبدالمادر , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 55
بـ  17/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  873, برلم اٌداع  17/05/2018اٌداعه بتارٌخ 

 : تم لبول استمالته .
, وتم اٌداعه  5567عادل دمحم عواد حسٌن , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 56

 بـ : . 17/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  873, برلم اٌداع  17/05/2018بتارٌخ 
, وتم  5567شرٌؾ حسٌن سالم شبل , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 57

بـ  17/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  873, برلم اٌداع  17/05/2018اٌداعه بتارٌخ 
 استمالته . : تم لبول

, وتم  5567مدبولى السٌد حسن عسكر , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 58
بـ  17/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  873, برلم اٌداع  17/05/2018اٌداعه بتارٌخ 

 : تم لبول استمالته .
, وتم اٌداعه  5567احمد عادل دمحم عواد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 59

بـ : أو  17/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  873, برلم اٌداع  17/05/2018بتارٌخ 
مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن. ولرئٌس مجلس 

االداره واعضاء مجلس االداره مجتمعٌن او منفردٌن فً المٌام بحك االدارة والتولٌع 
الجهات الرسمٌه ولهم حك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام  والمسئولٌه امام

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص 
بكافة أشكالهم ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

لٌومٌه ولهم حك التولٌع علً عمود الشراء وأجورهم ودفع المبالػ وتسٌٌر امور الشركة ا
والبٌع واالٌجار الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌه واالراضً والسٌارات وكل ذلن بؤسم 
الشركة ولمصلحتها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

ت التً تتعلك بمعامالت الشركة اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفما
بالنمد أو باألجل. كما لهم مجتمعٌن او منفردٌن حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 
من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن 
 ها ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر . .اؼراض

, وتم اٌداعه  5567دمحم عادل دمحم عواد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 60
 بـ : . 17/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  873, برلم اٌداع  17/05/2018بتارٌخ 

, وتم اٌداعه  5567الممٌد برلم لٌد , عمر عادل دمحم عواد , عضو مجلس ادارة ,  - 61
 بـ : . 17/05/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  873, برلم اٌداع  17/05/2018بتارٌخ 

, وتم  5677عبد المادر ابراهٌم خلؾ , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 62
 04/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1116, برلم اٌداع  27/06/2018اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
ابراهٌم عبد المادر خلؾ , نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 63

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1116, برلم اٌداع  27/06/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  5677
 بـ : . 04/07/2018
, وتم اٌداعه  5677والء عبد المادر خلؾ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 64
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 84 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بـ : . 04/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1116, برلم اٌداع  27/06/2018بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  5677لمى عبد المادر خلؾ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 65

 بـ : . 04/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1116, برلم اٌداع  27/06/2018بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  5677بدالمادر خلؾ , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , راما ع - 66

بـ :  04/07/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1116, برلم اٌداع  27/06/2018بتارٌخ 
 الموافمة علً تجدٌد مدة مجلس االدارة بنفس التشكٌل السابك .

, وتم  5812برلم لٌد , عمر عبدالعزٌز عطٌه بركه , عضو مجلس ادارة , الممٌد  - 67
 30/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1600, برلم اٌداع  30/09/2018اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : تم لبول استمالته .
, وتم  5812عزت تماوى توفٌك بشاى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 68

 30/09/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1600, برلم اٌداع  30/09/2018اٌداعه بتارٌخ 
. تعدٌل حك التولٌع علً الشٌكات و أمام البنون إلثنٌن مجتمعٌن من كل من المهندس 3بـ : 

األستاذ / طارق عبد الرازق دمحم عبد الؽنً و األستاذ / / إسالم دمحم نجٌب حسٌن و 
دندراوي هاشم علم الدٌن عصمان و ٌكون لكل من رئٌس مجلس اإلدارة و عضو مجلس 

. تجدٌد التفوٌضات الوارده بالسجل 4اإلدارة المنتدب مجتمعٌن حك اإللتراض من البنون . 
سٌن رئٌس مجلس اإلدارة و األستاذ التجاري للشركة لكل من المهندس / إسالم دمحم نجٌب ح

أ  -/ طارق عبد الرازق دمحم عبد الؽنً عضو مجلس اإلدارة المنتدب و لهما منفردٌن حك :
( التولٌع علً العمود النهائٌة أمام الموثك بالشهر العماري الخاصة ببٌع و شراء السٌارات 

اإلٌجار للمبانً و  و المعدات و المنموالت و نمل ملكٌتها بإسم الشركة و عمل عمود
األراضً و المشروعات كمإجرٌن أو مستؤجرٌن بإسم الشركة و عمود الصلح مع الؽٌر . 

ب ( التولٌع علً عمود التعدٌل للنظام األساسً للشركة أمام الموثك بالشهر العماري و 
هما المٌام باإللرار بالصلح و اإلبراء أمام المحاكم و التنازل و ترن الخصومه . ج ( تفوٌض
مجتمعٌن فً اإللتراض من البنون و أو الؽٌر و تمدٌم الضمانات الالزمة لذلن و التولٌع 
علً عمود المرض و عمود الرهن بؤنواعه أمام الموثك بالشهر العماري و حك التعامل مع 
جمٌع البنون و التولٌع بالسحب و اإلٌداع و كافة المعامالت البنكٌه ما عدا التولٌع علً 

لمسحوبه من الشركة فتكون طبماً للتفوٌض الصادر من مجلس اإلدارة فً هذا الشٌكات ا
الشؤن . د ( تمثٌل الشركة أمام مؤمورٌات الشهر العماري و السجل العٌنً و مكاتب 
المساحة و فً تمدٌم الطلبات بؤنواعها و تجدٌدها و اإللتماسات و التولٌع علٌها و 

لٌع علً عمود نمل الملكٌة للعمارات و األراضً الخاصةبؤراضً و عمارات الشركة و التو
المشتراه بإسم الشركة أمام الموثك بالشهر العماري و تسجٌل األحكام لنمل الملكٌة بإسم 
الشركة بالشهر العماري و السجل العٌنً . هـ ( التؤشٌر أمام الؽرفة التجارٌة و السجل 

ري للشركة و تمثٌل الشركة أمام التجاري بالعاشر من رمضان بؤي تعدٌالت بالسجل التجا
الهٌئة العامة لإلستثمار و المناطك الحرة و الهٌئة العامة للرلابة المالٌة و البورصة 

المصرٌة و شركة مصر للمماصة و اإلٌداع و المٌد المركزي و هٌئة المجتمعات العمرانٌة 
بإدارات الجدٌدة و أجهزتها و جهاز مدٌنة العاشر من رمضان و ترخٌص السٌارات 

المرور و التؤمٌنات اإلجتماعٌة و مركز كبار الممولٌن و مؤمورٌات الضرائب العامة و 
العمارٌة و أمام جمٌع الجهات العامه و الخاصة و لكل منهما منفرداً حك توكٌل المحامٌن و 
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الؽٌر فً كل أو بعض الصالحٌات السابمة. وٌمثل الشركة امام المضاء رئٌس مجلس 
 .االدارة فمط 

عبد الرحمن صالح الدٌن عصمت احمد , مدٌر ؼٌر شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 69
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1739, برلم اٌداع  16/10/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  5893

 بـ : . 16/10/2018
, وتم  5893دمحم صالح الدٌن عصمت احمد , مدٌر ؼٌر شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 70

 16/10/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  1739, برلم اٌداع  16/10/2018بتارٌخ اٌداعه 
بـ : ٌكون المدٌرون / صالح الدٌن عصمت احمد عبد الرازق ، دمحم صالح الدٌن عصمت 

احمد ، عبد الرحمن صالح الدٌن عصمت احمد منفردٌن أو مجتمعٌن كافة السلطات 
لن فٌما عدا ما احتفظ به مإسس الشركه فى الممرره الدارة الشركه والتعامل باسمها ، وذ

هذا النظام أو لانون الشركات أو الئحته التنفٌذٌه . وٌمثل المدٌرون / صالح الدٌن عصمت 
احمد عبد الرازق ، دمحم صالح الدٌن عصمت احمد ، عبد الرحمن صالح الدٌن عصمت 

ل باسم الشركه وضمن احمد الشركه امام المضاء والؽٌر . مجتمعٌن او منفردٌن حك التعام
اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال 
والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب 
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

التعامل مع البنون والمصارؾ وحك االفراج عن رأس المال وحك الضمان وكافة صور 
االلتراض ، كل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى 
الشركه ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع وتولٌع وتحوٌل 

كافة العمود والمشارطات والصفمات  وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام
التى تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 
بعض ما ذكر . وللمدٌر / صالح الدٌن عصمت احمد عبد الرازق الحك منفردا فى التولٌع 

واالراضى على عمود الشراء والبٌع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه 
 والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها . .

, وتم اٌداعه  6123كمال عبدالرازق فرج حسان , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 71
 بـ : . 28/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2154, برلم اٌداع  28/11/2018بتارٌخ 

, وتم  6123رة , الممٌد برلم لٌد , دمحم كمال عبد الرازق فرج , عضو مجلس ادا - 72
 28/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2154, برلم اٌداع  28/11/2018اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
, وتم  6123عمر دمحم عمر دمحم احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 73

 28/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2154, برلم اٌداع  28/11/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  6123كرم عبد هللا دمحم عبد هللا , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 74

 28/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2154, برلم اٌداع  28/11/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
م , وت 6123رجب عبد العظٌم عبد الوهاب , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 75

 28/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2154, برلم اٌداع  28/11/2018اٌداعه بتارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 86 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 بـ : .
, وتم  6123حسام الدٌن سمٌر عبدهللا ابوالعال الوحش , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 76

 28/11/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2154, برلم اٌداع  28/11/2018اٌداعه بتارٌخ 
 نع .بـ : صٌانة المص

, وتم  6267اشرؾ جمال عبد هللا اسماعٌل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 84
 23/12/2018تم التؤشٌر فى تارٌخ  2436, برلم اٌداع  23/12/2018اٌداعه بتارٌخ 

بـ : تحدٌد االختصاصات مجلس االداره دمحم جمال عبد هللا اسماعٌل رئٌس مجلس االدارة 
ن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض وعضو منتدب ٌمتل

بالتولٌع على هذه المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان 
ٌعٌن عده مدٌرٌن او وكالء مفوضٌن وان تخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركه منفردٌن 

منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة او مجتمعٌن ولرئٌس مجلس االدارة وللعضو المنتدب 
وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 
سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات وحك االفراج عن راس المال 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك فى تعٌٌن 
وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ 

وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 
ت الشركة بالنمد او باالجل وله حك االلتراض والرهن والصفمات التى تتعلك بمعامال

وكذلن حك التولٌع على عمود البٌع والشراء والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌة 
واالراضى والسٌارات المموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك توكٌل او 

 تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر .
دهللا اسماعٌل , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد , دمحم جمال عب - 85

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2436, برلم اٌداع  23/12/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  6267
 بـ : . 23/12/2018
, وتم اٌداعه  6356عبد اإلله بن سعود بن مرشود الرمٌح , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 86

 بـ : . 13/01/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  112, برلم اٌداع  13/01/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  6356عبد هللا بن سعود بن مرشود الرمٌح , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 87

 بـ : . 13/01/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  112, برلم اٌداع  13/01/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  6356الرمٌح , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , ناصر بن دمحم بن عبد هللا  - 88

بـ : ٌمثل  13/01/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  112, برلم اٌداع  13/01/2019بتارٌخ 
المدٌرون الشركة فى عاللتها مع الؽٌر و لهم منفردٌن او مجتمعٌن فى هذا الصدد أوسع 

ا احتفظ به صراحة عمد الشركة أو السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا م
المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة و للمدٌرٌن السٌد/ عبد هللا بن سعود بن مرشود 
الرمٌح ، السٌد/ عبد اإلله بن سعود بن مرشود الرمٌح . السٌد/ ناصر بن دمحم بن عبد هللا 

ها أمام جمٌع الجهات الرمٌح منفردٌن الحك فى التعامل بؤسم الشركة و ضمن أؼراض
الحكومٌة و الؽٌر حكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة أشكالهم 
، و تمثٌل الشركة امام كافة الجهات المضائٌة و االدارٌة، و كذلن التعامل مع جمٌع البنون 
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ل و المصارؾ من سحب و اٌداع و فتح حسابات و االلتراض و الرهن ، و بٌع اصو
الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى و السٌارات و المنموالت و كل ذلن باسم الشركة 

و ضمن أؼراضها ، و له الحك فى تعٌٌن و عزل مستخدمى و وكالء الشركة و تحدٌد 
مرتباتهم و أجورهم و له حك لبض و دفع المبالػ المالٌة و استٌفاء و تحصٌل الدٌون من 

ا و سداد الدٌون المستحمة على الشركة ، و تولٌع و تحوٌل و بٌع و الؽٌر و التخالص علٌه
تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة، و ابرام كافة و المشارطات و الصفمات التى تتعلك 

بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل و له حك تفوٌض و توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما 
وض عوض هللا منفردا كافة الصالحٌات السالؾ بٌانها ذكر. و للمدٌر السٌد/ فراس خالد ع

فٌما عدا االلتراض و الرهن و بٌع اصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و االراضى . و 
ٌحك له التصالح وإبرام عمد الصلح على كافة الدعاوى الخاصة بالشركة وااللرار بالصلح 

نواعها ودرجاتها وله الحك فى توكٌل وإبراء الذمة أمام كافة أنواع المحاكم على اختالؾ ا
السادة المحامٌن وتوكٌل الؽٌر فى ذلن. كما ان للمدٌرٌن السٌد/ عبد هللا بن سعود بن 

مرشود الرمٌح ، السٌد/ عبد اإلله بن سعود بن مرشود الرمٌح ، السٌد/ ناصر بن دمحم بن 
فى بٌع السٌارات و عبد هللا الرمٌح ، السٌد/ فراس خالد عوض عوض هللا منفردٌن الحك 

التعامل مع المرور و الجهات الحكومٌة الخاصة بتسجٌل أو انهاء تجدٌد التراخٌص و 
اإلجراءات و الخاصة بالسٌارات و له أن ٌفوض احد فى إنهاء اإلجراءات الخاصة 

بالتراخٌص و التعامل مع المرور و للمدٌر السٌد/ أحمد محمود طالب ادارة العاللات العامة 
 ة فمط. .بالشرك

, وتم اٌداعه بتارٌخ  6510تامر مجدى امٌن ؼالى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 89
بـ : المدٌر  11/02/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  392, برلم اٌداع  11/02/2019

الشركة فً عاللتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 
ا احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة باسمها فٌما عدا م

العامة . وللمدٌر منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 

صارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والم
وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن رأس المال 
وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذالن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

الشركه  وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول
وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركه ولصالحها وله الحك 
فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض 

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود 
لصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او والمشارطات وا

 تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  6510مٌخائٌل رائؾ شاكر جرجس , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 90
بـ : خروج من  11/02/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  392, برلم اٌداع  11/02/2019
 شركة .ال

, وتم  6670دمحم ؼالب دمحم خالد لندلجى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 91
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بـ  19/03/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  728, برلم اٌداع  19/03/2019اٌداعه بتارٌخ 
من النظام  32: الموافمه بزٌادة صالحٌات السٌد رئٌس مجلس االداره الوارده فً الماده 

لشركة وذلن باضافة االتً : )ولرئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االساسً ل
االداره حك االلتراض والرهن والتولٌع علً عمود االلتراض والرهن لصالح النفس والؽٌر 
امام مصلحة الشهر العماري وكافة الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكذا توكٌل النفس او 

الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ولهم الحك فً توكٌل او  البنون او البنن االهلً المصري او
 تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر( .

, نائب رئٌس مجلس  YOUSIF HASAN ALASFARٌوسؾ حسن االصفر  - 92
, برلم  19/03/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  6670ادارة وعضومنتدب , الممٌد برلم لٌد , 

 بـ : . 19/03/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  728اٌداع 
, وتم  6670دمحم ؼالب دمحم خالد لندلجى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 93

بـ  19/03/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  728برلم اٌداع ,  19/03/2019اٌداعه بتارٌخ 
. : 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  6670ادهم عبد هللا حمشو , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 94
بـ : تم لبول  19/03/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  728, برلم اٌداع  19/03/2019

 استمالته .
, وتم  6670ضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , دمحم السٌد محمود عبد العال , ع - 95

بـ  19/03/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  728, برلم اٌداع  19/03/2019اٌداعه بتارٌخ 
: )ولرئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره حك االلتراض والرهن والتولٌع 

العماري وكافة  علً عمود االلتراض والرهن لصالح النفس والؽٌر امام مصلحة الشهر
الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه وكذا توكٌل النفس او البنون او البنن االهلً المصري 
او الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر ولهم الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض 

 ما ذكر( .
اعه , وتم اٌد 7289دمحم محمود صادق عرابى فودة , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 96

 بـ : . 06/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1834, برلم اٌداع  06/08/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  7289احمد محمود منتصر دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 97
بـ : ٌمثل  06/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1834, برلم اٌداع  06/08/2019

مع الؽٌر ولهم فى هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة المدٌرون الشركة فى عاللتها 
والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة 

للجمعٌة العامة . للمدٌرون مجتمعٌن اومنفردٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها 
ٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكوم

الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد 
مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم حك التعامل مع جمٌع 

ابات وكافة البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحس
صور التعامل مع البنون والمصارؾ ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 
وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 
تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وللسٌد/ احمد محمود منتصر دمحم صالح منفردا 
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ك فى استصدار خطابات وشهادات الضمان وااللتراض من البنون والتولٌع على فمط الح
عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى 
والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها، وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

 فى كل او بعض ما ذكر . .ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  7289دمحم سٌد ٌحٌى منتصر , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 98
بـ : خروج من  06/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1834, برلم اٌداع  06/08/2019

 الشركة .
اٌداعه بتارٌخ , وتم  7289احمد دمحم احمد الجمال , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 99
بـ : خروج من  06/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1834, برلم اٌداع  06/08/2019

 الشركة .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  7289احمد اسامه الحسٌنى دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 100
بـ : خروج من  06/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1834, برلم اٌداع  06/08/2019
 ركة .الش

, وتم اٌداعه بتارٌخ  7189دمحم مصطفً ناصر , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 101
بـ : تم تؽٌٌر  17/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1655, برلم اٌداع  17/08/2019

 جنسٌتة من سوادنً الً سوري .
وتم اٌداعه  , 7189ؼاده عمر فرواتً , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 102

 بـ : . 17/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1655, برلم اٌداع  17/08/2019بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  7189مصطفً دمحم ناصر , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 103

 بـ : . 17/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1655, برلم اٌداع  17/08/2019بتارٌخ 
,  7341عبدالرحمن احمد انور مرسى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 104

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1928, برلم اٌداع  22/08/2019وتم اٌداعه بتارٌخ 
ٌمثل رئٌس مجلس اإلدارة الشركة امام المضاء . ٌحك لكل من  -1بـ :  22/08/2019

ة( والسٌدة / مً احمد انور مرسً دمحم السٌد / احمد انور مرسً )رئٌس مجلس اإلدار
)نائب رئٌس مجلس اإلدارة( والسٌد / عبدالرحمن احمد انور مرسً )عضو مجلس ادارة( 
)مجتمعٌن أو منفردٌن( ، الحك فى التصالح والتنازل واإلبراء واإلستالم واإللرار واإلنكار 

العامة فى كافة المضاٌا سواء  والطعن بالتزوٌر والتحكٌم وتوجٌه الٌمٌن أمام المضاء والنٌابة
كانت المدنٌة أو الجنائٌة المرفوعة من أو ضد الشركة او لٌد التحمٌمات وذلن أًٌضا امام 
كافة الجهات الحكومٌة او ؼٌر الحكومٌة ، كما لهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما 

السٌدة / مى  ٌملن كال من السٌد / احمد أنور مرسى ) رئٌس مجلس اإلدارة ( و -2ذكر. 
احمد انور مرسى ( نائب رئٌس مجلس اإلدارة) ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ، حك التولٌع 
على معامالت الشركة وتعهداتها ، وكل شخص مفوض بالتولٌع على هذه المعامالت و 

التعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس اإلدارة الحـــك فى أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكالء 
خولهم أًٌضؤ التولٌع عن الشركة ، ولهما اٌضؤ )مجتمعٌن او منفردٌن( مفوضٌن وأن ٌ

التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها التولٌع امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 
والهٌئات وشركات لطاعى األعمال العام بكافة أشكالها والمطاع الخاص بكافة أشكالها 

التولٌع على كافة المعامالت البنكٌة امام كافة البنون  والشهر العمارى ومامورٌاته ، وكذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 90 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ؼٌر محدودة المٌمة وعمود اإللتراض والرهن والمعاوضة والمشارطات والبٌع والشراء 
ألى اصل من أصول الشركة وعمود التؤجٌر التموٌلى والمستندات الجمركٌة وإستالمها 

لٌع على عمود تؤسٌس الشركات وعمود الكفاالت التضامنٌة بكافة أنواعها ، وكذلن التو
وعمود تعدٌلها وعمود دمجها وعمود حلها وعمود التخارج منها ، ولهما كافة الصالحٌات 
فى التولٌع عن الشركة على كافة عمودها وتصدٌمها وااللرارات والمستندات وتوثٌمها 

ن او منفردٌن بالشهر العمارى ومامورٌاتها والهٌئة العامة لالستثمار ، ولهما اٌضؤ ) مجتمعٌ
( التولٌع على عمود الشراء والبٌع ألى من اصول الشركة بكافة أنواعها ونمل الملكٌة بكافة 
أنواعها أمام الشهر العمارى ومؤمورٌاتها ، ولهما اٌضؤ ) مجتمعٌن او منفردٌن ( الحك فى 

تعٌٌن وعزل مستخدمى و وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع 
الػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة ، ولهما الحك فى المب

توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر كما لهما الحك فى إلؽاء هذه التوكٌالت أو 
تفوٌض الســـٌد / عبد الرحمن احمد انور مرسى  -3التفوٌضات ) مجتمعٌن او منفردٌن ( 

والسٌد / عبد الحمٌد سعٌد عبد الحمٌد ) المستشار الضرٌبً (  -) عضو مجلس إدارة ( 
)مجتمعٌن او منفردٌن( الحك فى التولٌع على الشٌكات ؼٌر محدودة المٌمة بالجنٌه 

المصري أو ماٌعادلها من العمالت األخرى ، والتولٌع على خطابات الضمان واألعتمادات 
دًأ ، وذلن بجمٌع العمالت المتاحة فى المستندٌة والتحوٌالت البنكٌة بدون حدود منفر

الحسابات ، التولٌع على طلب اصدار دفاتر الشٌكات ، والتولٌع على طلبات المصادلات 
البنكٌة على التولٌعات ، وصرؾ الشٌكات من البنون ، وصرؾ الشٌكات البرٌدٌة من 

لة الدفع ، مكاتب البرٌد والتولٌع على طلبات إصدار الشٌكات المصرفٌة والشٌكات ممبو
وطلب اصدار شهادات من البنون للعمالء والجهات الحكومٌة والخاصة ، التولٌع على 

طلبات التحوٌل للجمارن والضرائب والتؤمٌنات ، وكافة مستندات اإلستٌراد وكافة مستندات 
تفوٌض الســـٌد/ عبد الرحمن احمد انور مرسى )عضو مجلس اإلدارة (  -4التصدٌر . 

الحمٌد سعٌد عبد الحمٌد ) المستشار الضرٌبً ( )مجتمعٌن او منفردٌن( حك والسٌد / عبد 
تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها أمام الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمصالح 
والمرافك العامة والوزارات بكافة أنواعها وهٌئاتها والمحافظات واالحٌاء والوحدات 

وأجهزاتها وامام الؽٌر من أشخاص طبٌعٌة واعتبارٌة  المحلٌة وهٌئة المجتمعات العمرانٌة
وشركات المطاع الخاص والتعامل مع الهٌئة العامة لإلستثمار والمناطك الحرة والهٌئة 

العامة للرلابة المالٌة والجهاز المومى لتنظٌم االتصاالت واإلدارة العامة للمرور والعالمات 
لتؤمٌن ومصلحة الشهر العمارى والسجل التجارٌة والنماذج الصناعٌة وجمٌع شركات ا

التجارى والضرائب ومامورٌاتها وبصفه عامة كافة الجهات التى تتعامل مع الشركة 
تفوٌض الســـٌد / عبد الرحمن احمد انور مرسى ) عضو مجلس  -5لتحمٌك ؼرضها . 

و إدارة ( والسٌد / عبد الحمٌد سعٌد عبد الحمٌد ) المستشار الضرٌبً ( )مجتمعٌن ا
منفردٌن( فى إتخاذ إجراءات البٌع والشراء للسٌارات امام الشهر العمارى ومامورٌاته 

وشركات التؤجٌر التموٌلى والتولٌع على عمودها ، وكذا التولٌع على كافة أنواع العمود ( 
الشراء او البٌع ( ألى من اصول الشركة بكافة أنواعها ونمل الملكٌة بكافة أنواعها أمام 

مارى ومؤمورٌاتها والتصدٌك على التولٌعات امام كافة الجهات والشهر العمارى الشهر الع
 ومامورٌاته . .
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, وتم اٌداعه  7341سامى محمود مرسى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 105
بـ : تم  22/08/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  1928, برلم اٌداع  22/08/2019بتارٌخ 

 خروجه للوفاه .
احمد انورمرسى دمحم , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 106

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1928, برلم اٌداع  22/08/2019, وتم اٌداعه بتارٌخ  7341
 بـ : . 22/08/2019

, وتم اٌداعه بتارٌخ  7612اٌهاب عبدالفتاح متولً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 111
بـ : ٌمثل  13/10/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  2435, برلم اٌداع  13/10/2019

المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهما مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد اوسع 
السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌماعدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او 

العامة وللمدٌران منفردٌن حك التعامل باسم الشركة  المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة
وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 
االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن لهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً 

من اؼراضها ولهما ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وكل ذلن باسم الشركة وض
مجتمعٌن حك ابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة 

بالنمد او باالجل وكذلن لهما الحك فً التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع 
الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة 

لحها وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة ولصا
والتجارٌة وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وللسٌد / منٌر دمحم عمر عرمان منفردا 
الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات 

طابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خ
 البنون والمصارؾ ولهما الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  7935ظرٌفه السٌد عطٌه ؼرٌب , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 112
بـ : تم لبول  11/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3026, برلم اٌداع  11/12/2019

 استمالته..والتنازل عن حصتها من راس المال .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  7935عبدهللا ماجد وجٌه دمحم عوؾ , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 113
بـ : ٌمثل  11/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3026, برلم اٌداع  11/12/2019

ذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـه فً ه
والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 
للجمعٌة العامة. وللمدٌر حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الخاص بكافة اشكالهم  الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حك االفراج عن رأس المال 
وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 

ً التولٌع على عمود الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وكذلن لهم الحك ف
واالراضً والسٌارات والمنموالت وله الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة 
وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 
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د والمشارطات والصفمات التى تتعلك السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمو
بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل و له حك التولٌع على عمود االلتراض والرهن والبٌع 
الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و 

 لصالحها وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. .
, وتم اٌداعه  8023اسالم راؼب عبد الفتاح عرفه , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 114

بـ :  29/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3201, برلم اٌداع  29/12/2019بتارٌخ 
ٌمثل المدٌر الشركة فى عاللتها مع الؽٌر وله فى هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 

ا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة والتعامل باسمها فٌما عد
للجمعٌة العامة وللمدٌر منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 
مصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون وال

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن 
رأس المال وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

 اؼراضها وكذلن له الحك فى التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول
الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله 
الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض 

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 
ات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل كما له حك العمود والمشارط

التنازل وبٌع المستحضرات الطبٌة والتولٌع على ذلن امام الشهر العمارى وله حك توكٌل 
 أو تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر .

بتارٌخ , وتم اٌداعه  8023حسن إبراهٌم دمحم حسن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 115
بـ : تم لبول  29/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3201, برلم اٌداع  29/12/2019

 استمالته .
, وتم اٌداعه  8023دمحم عبد هللا ابراهٌم عبد الرحمن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 116

بـ : تم  29/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3201, برلم اٌداع  29/12/2019بتارٌخ 
 استمالته . لبول
, وتم  8025سامح عبد الحلٌم حافظ لندٌل , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 117

 30/12/2019تم التؤشٌر فى تارٌخ  3205, برلم اٌداع  30/12/2019اٌداعه بتارٌخ 
بـ : ٌكون حك االدارة والتولٌع امام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن ، ولهما 

لتعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر منفردٌن حك ا
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع 

جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع و فتح حسابات واصدار خطابات وشهادات 
امل مع جمٌع البنون والمصارؾ وحك الضمان وحك االلتراض والرهن وكافة صور التع

وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع علً عمود الشراء 
والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والتولٌع لدي الشهر 

واجورهم  العماري ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم
ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 
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وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل 
 ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر عدا الشرٌن الموصى . .

, وتم اٌداعه  8198بد هللا سامً منصور متولً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , ع - 118
بـ :  27/01/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  283, برلم اٌداع  27/01/2020بتارٌخ 

 خروج من الشركة .
, وتم اٌداعه  8198فٌصل بن سالم مشري الجهنً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 119

 بـ : . 27/01/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  283برلم اٌداع ,  27/01/2020بتارٌخ 
,  8570دمحم ابراهٌم رضوان اسماعٌل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 120

تم التؤشٌر فى تارٌخ  952, برلم اٌداع  27/04/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تم لبول استمالته . 27/04/2020

دمحم طارق سعٌد حسنٌن عبد الكرٌم , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 121
تم التؤشٌر فى تارٌخ  952, برلم اٌداع  27/04/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  8570

&  QUASIبـ : ٌمثل شركة كوٌزى سٌستٌمز لشبكات التحكم و الطالة  27/04/2020
SYSTEMS ENERGY CONTROL ته .تم لبول استمال 

اٌهاب ابراهٌم محمود الكاشؾ , نائب رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 122
تم التؤشٌر فى تارٌخ  1179, برلم اٌداع  11/06/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  8658

 بـ : . 11/06/2020
رضا شحته عبد البالى دمحم عرب , رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب , الممٌد برلم  - 123

تم التؤشٌر فى  1179, برلم اٌداع  11/06/2020, وتم اٌداعه بتارٌخ  8658ٌد , ل
 بـ : . 11/06/2020تارٌخ 
, وتم  8658سعٌد حمٌده عبدالعال احمد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 124

 11/06/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1179, برلم اٌداع  11/06/2020اٌداعه بتارٌخ 
 . بـ :

, وتم  8658اٌمان دمحم محمود محمود , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 125
 11/06/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1179, برلم اٌداع  11/06/2020اٌداعه بتارٌخ 

بـ : ٌملن حك التولٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على 
ن مجلس اإلدارة ، وللمجلس الحك فً أن ٌعٌن عدة مدٌرٌن او هذه المعامالت والتعهدات م

رئٌس تنفٌذى أو وكالء مفوضٌن وأن ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة فى التعامل مع 
وزارة الصحة وجمٌع الوزارات والمرور منفردٌن أو مجتمعٌن. ولرئٌس مجلس األدارة 

 ن. .منفردا حك األفراج عن رأسمال الشركة المودع بالبن
, وتم اٌداعه بتارٌخ  8674شاكر عابدٌن حسنٌن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 126
 بـ : . 16/06/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1223, برلم اٌداع  16/06/2020

, وتم اٌداعه بتارٌخ  8674محمود شاكر عابدٌن حسنٌن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 127
بـ : ٌمثل  16/06/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1223, برلم اٌداع  16/06/2020

المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او منفردٌن فً هذا الصدد اوسع 
عامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او السلطات الدارة الشركة والت

المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللاتها مع الؽٌر 
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ولهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به 
ه التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون مجتمعٌن او صراحة عمد الشركة او المانون او الئحت

منفردٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 
الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع 

ٌكات وفتح وؼلك الحسابات جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الش
واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 
وحك االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم الحك 
فً التولٌع علً عمود الشراء و االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها 

االراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً تعٌٌن العمارٌة و
وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ 

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 
مالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعا
 تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  8674احمد شاكر عابدٌن حسنٌن , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 128
بـ : تم لبول  16/06/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  1223, برلم اٌداع  16/06/2020

 استمالته .
 11767محمود السامى االحمدى السامى , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 148

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3856, برلم اٌداع  14/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ 
محمود السامى االحمدى السامى )رئٌس  -1 -بـ : تفــوٌــض كــال مــن: 14/11/2021

ى ) عضو مجلس إدارة المنتدب( فى حك اإلدارة صالح الدٌن دمحم علـــ -2مجلس اإلدارة ( 
والتولٌع عن الشركة فى شراء أو بٌع أى أصل من أصول الشركة والسٌارات المملوكة 
للشركة ولهما حك كفالة الؽٌر وتوكٌل الؽٌر وجمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

لصالحٌات والمٌام والتعامل باسم الشركة وبالتولٌع على الشٌكات ولهما فى ذلن كافة ا
بجمٌع أنواع المعامالت البنكٌة بما فٌها من حك االلتراض من البنون وسحب وإٌداع كافة 
المبالػ واإلفراج عن األموال المجمدة من البنون ورهنها والتعامل مع كافة البنون بشرط 

هما أن تكون األعمال الصادرة منهما باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات وإؼاللها ول
 . 0تمثٌل الشركة تمثٌال مطلما مجتمعٌن أو منفردٌن

,  11767أحمد السامى االحمدى السامى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 149
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3856, برلم اٌداع  14/11/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 14/11/2021
,  11767جلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , صالح الدٌن دمحم على حسن , عضو م - 150

تم التؤشٌر فى تارٌخ  3856, برلم اٌداع  14/11/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : المنتدب . 14/11/2021

, وتم اٌداعه بتارٌخ  8679عبد المادر احمد الكنج , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 129
بـ : ٌمثل  17/06/2020تارٌخ تم التؤشٌر فى  1230, برلم اٌداع  17/06/2020

المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولهم فً هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة 
والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة 
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ركة وضمن للجمعٌة العامه وللمدٌرون منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الش
اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و 

المطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة 
وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وحك التولٌع علً عمود االٌجار وللسٌد / كمال احمد الكنج و 

مد الكنج و السٌد / عبد المادر احمد الكنج منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً السٌد / محمود اح
التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك 

الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االفراج عن راس المال وكافة 
باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهم صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن 

الحك فً التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكها 
العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهم حك لبض ودفع 

ابرام كافة العمود المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌة والتجارٌة و
والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او 

 تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر . .
, وتم اٌداعه  8842حسٌن دمحم العبدهللا , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 130

بـ : تم  19/07/2020التؤشٌر فى تارٌخ تم  1522, برلم اٌداع  19/07/2020بتارٌخ 
 لبول استمالته .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  9171زٌنب ابراهٌم دمحم علً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 131
 بـ : . 13/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2175, برلم اٌداع  13/09/2020

, وتم اٌداعه بتارٌخ  9171, دمحم دمحم محمود الباز , مدٌر , الممٌد برلم لٌد  - 132
بـ : خروج من  13/09/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  2175, برلم اٌداع  13/09/2020

 الشركة .
, وتم اٌداعه  9685اسالم محمود ٌاسٌن حسن دمحم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 133

بـ :  10/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3235, برلم اٌداع  10/12/2020بتارٌخ 
 خروج من الشركة .

, وتم اٌداعه بتارٌخ  9685هبه السٌد على ابراهٌم , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 134
بـ : خروج من  10/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3235, برلم اٌداع  10/12/2020

 الشركة .
, وتم اٌداعه  9685هالة بدر الدٌن عبد الحمٌد نصر , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 135

 بـ : . 10/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3235, برلم اٌداع  10/12/2020بتارٌخ 
, وتم اٌداعه بتارٌخ  9685أحمد محمود دمحم عبده , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 136
بـ : ٌمثل  10/12/2020تم التؤشٌر فى تارٌخ  3235, برلم اٌداع  10/12/2020

عاللتها مع الؽٌر ولهما فً هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة  المدٌران الشركة فً
والتعامل بإسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة 

للجمعٌة العامة وللمدٌران مجتمعٌن حك التعامل بإسم الشركة وضمن أؼراضها أمام 
مطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وال

إشكالهم وكذلن لهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 
وأجورهم وكل ذلن بإسم الشركة وضمن أؼراضها ولهم حك التعامل مع جمٌع البنون 
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إستصدار والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات و
خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ ولهم حك لبض 
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة 

العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باالجل والحك فً 
د الشراء ولهم مجتمعٌن الحك فً التولٌع علً عمود االلتراض والرهن التولٌع علً عمو

والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت بإسم الشركة 
ولصالحها وكل ذلن بإسم الشركة وضمن إؼراضها ولهم الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر 

 فً كل أو بعض ما ذكر .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  10702انور انور الجروانً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , احمد  - 137
بـ : ٌمثل  03/06/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1724, برلم اٌداع  03/06/2021

المدٌران الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـه فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 
به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة  والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ

للجمعٌة العامة. وللمدٌران منفردٌن او مجتمعٌن حك التعامل باسم الشركة وضمن 
اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال 

ن والمصارؾ من سحب والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنو
واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ و حك االفراج عن رأس المال وكل 
ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لهما الحك فً التولٌع على عمود الشراء 

ٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وااللتراض والرهن والب
والمنموالت باسم الشركة و لصالحها ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء 
الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع 

عمود والمشارطات والصفمات التى وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة ال
تتعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او 

 بعض ما ذكر. .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  10702دمحم فهمى عبد العظٌم احمد , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 138
بـ : تعدٌل  03/06/2021خ تم التؤشٌر فى تارٌ 1724, برلم اٌداع  03/06/2021

 صفتة من شرٌن فمط الً مدٌر .
, وتم اٌداعه  10844ولٌد عبدالجلٌل مطٌع العواضى , مدٌر , الممٌد برلم لٌد ,  - 139

بـ :  27/06/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2047, برلم اٌداع  27/06/2021بتارٌخ 
معٌن او منفردٌن فً هذا الصدد ٌمثل المدٌرون الشركة فً عاللتها مع الؽٌر و لهم مجت

اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة 
او المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامه و لهم حك التعامل باسم الشركة و ضمن 

و لطاع االعمال و اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام 
المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن لهم الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكالء 

الشركة و تحدٌد مرتباتهم و اجورهم و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و لهم حك 
ابرام كافة العمود و المشارطات و الصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل 

الحك فً التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ من سحب و اٌداع و التولٌع علً  و لهم
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الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان و كافة صور 
التعامل مع البنون و المصارؾ و حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و تسدٌد 

و لهم مجتمعٌن فمط الحك فً التولٌع علً عمود الشراء و  كافة السندات االذنٌة و التجارٌة
االلتراض و الرهن و البٌع الصول الشركة و ممتلكاتها العمارٌة و االراضً و السٌارات و 
المنموالت باسم الشركة و لصالحها ، و كل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها ولهم الحك 

 ر . .فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذك
, وتم اٌداعه  11144احمد السٌد اللٌثً علوة , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 140

 بـ : . 18/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2646, برلم اٌداع  18/08/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  11144زٌنب دمحم احمد بدر , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 141

 بـ : . 18/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2646, برلم اٌداع  18/08/2021بتارٌخ 
, وتم  11144هبة هللا السٌد اللٌثى علٌوه , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 142

 18/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2646, برلم اٌداع  18/08/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  11144, مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  سالم دمحم احمد بدر - 143

بـ :  18/08/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2646, برلم اٌداع  18/08/2021بتارٌخ 
ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن منفردٌن 

راضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة او مجتمعٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة وضمن أؼ
وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والمطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ منسحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك 
كل الحسابات واستصدار خطابات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ و

ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضهؤ ولصالحها ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً 
ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك ودفع المبالػ . وتولٌع وتحوٌل وبٌع 
وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التً 

ركة بالنمداو باالجل ولهما الحك فً التولٌع علً عمود الشراء او تتعلك بمعامالت الش
االلتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً وكل ذلن باسم 
الشركة ولصالحها ولهما الحك فً توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر عدا 

 الشركاء الموصٌٌن .
, وتم  11258وصٌفً وصٌفً , مدٌر , الممٌد برلم لٌد , عمرو وحٌد محمود  - 144

 05/09/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2850, برلم اٌداع  05/09/2021اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تمثل المدٌر الشركة فً عاللتها مع الؽٌر ولـه فً هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

عمد الشركة أو المانون أو الئحته  الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة
التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. وللمدٌر منفرد حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام 
جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

والتولٌع على  بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع
الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 

مع البنون والمصارؾ و حك االفراج عن رأس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن 
اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع على عمود الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول 
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العمارٌة واالراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة و لصالحه وله  الشركة وممتلكاتها
الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم وله حك لبض 

ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام كافة 
تعلك بمعامالت الشركه بالنمد او باالجل وله حك العمود والمشارطات والصفمات التى ت

 توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. .
أسماء دمحم دمحم علً البطٌخً , مدٌر باالجر و لٌس شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 145

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2850, برلم اٌداع  05/09/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ  11258
 بـ : تم لبول استمالتها . 05/09/2021

 11767احمد صالح الدٌن دمحمعلى فلٌفل , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 146
تم التؤشٌر فى تارٌخ  3856, برلم اٌداع  14/11/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : تم لبول استمالته . 14/11/2021
, وتم  11767ادارة , الممٌد برلم لٌد , دمحم صالح الدٌن دمحم على , عضو مجلس  - 147

 14/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3856, برلم اٌداع  14/11/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : تم لبول استمالته .

, وتم  11662شرٌؾ دمحم عبدالعزٌز سلٌم , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 151
 30/11/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  3656 , برلم اٌداع 31/10/2021اٌداعه بتارٌخ 

. منح حك التولٌع للسٌد / شرٌؾ دمحم عبد العزٌز 1بـ : : الموافمة باإلجماع على اآلتً : 
سلٌم رئٌس مجلس االدارة منفرداً فً التولٌع عن الشركة وتمٌثلها أمام المضاء وأمام الؽٌر 

كما له حك التولٌع فً شراء وأمام كافة الهٌئات والجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 
األصول الثابتة من مبانً وآثاث وسٌارات للشركة والتولٌع نٌابةً عن الشركة علً كافة 
عمود البٌع والشراء أٌاً كانت وأمام كافة الجهات ولسٌادته حك تؤسٌس الشركات والتولٌع 

دٌلها وله الحك فً علً العمود وتعدٌلها والتولٌع علً عمود التاجٌر التموٌلً وملحماتها وتع
توكٌل الؽٌر فً ذلن وتمثٌل الشركة أمام كافة الجهات الرسمٌة المختصة وشركات 

. 2السمسرة وشركة مصر للمماصة والشهر العماري والسجل التجاري والؽرفة التجارٌة. 
منح حك التولٌع لكل من السٌد/ شرٌؾ دمحم عبد العزٌز سلٌم رئٌس مجلس اإلدارة ، والسٌد/ 

العضو المنتدب منفردٌن أو مجتمعٌن فً التولٌع علً  -كمال عبد المادردمحم العابدى مسعد 
عمود العمالء والموردٌن ،وتمثٌل الشركة امام الهٌئة العامة لالستثمار والمناطك الحرة 

والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة ومصلحة الجمارن والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات 
ارات ونٌابات المرور المختلفة وجهاز مدٌنة العاشر من رمضان وشركات والواردات وإد

االتصاالت االرضً والمحمول الموافمة باإلجماع علً أن تكون صالحٌات التولٌع لدي 
رئٌس  -إثنان مجتمعان من السادة: " السٌد/ شرٌؾ دمحم عبد العزٌز سلٌم  -1البنون كاآلتً: 

العضو المنتدب " السٌد /  -ل عبد المادر دمحم العابدى مجلس اإلدارة " السٌد / مسعد كما
عضو مجلس اإلدارة " السٌد / مصطفى ابراهٌم  -دمحم عبدالفتاح احمد دمحم ابراهٌم الشرٌؾ 

عضو مجلس اإلدارة وذلن فً : التولٌع على الشٌكات والتحوٌالت داخل  -محمود على 
تندٌة والتعامل مع البنون فً وخارج جمهورٌة مصر العربٌة وفتح اإلعتمادات المس

 -كل من: " السٌد/ شرٌؾ دمحم عبد العزٌز سلٌم  -2اإللتراض والرهن وتمدٌم الكفاالت. 
عضو مجلس  -رئٌس مجلس اإلدارة " السٌد / دمحم عبدالفتاح احمد دمحم ابراهٌم الشرٌؾ 
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 99 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

السٌد / مصطفى العضو المنتدب "  -اإلدارة " السٌد / مسعد كمال عبد المادردمحم العابدى 
عضو مجلس اإلدارة منفردٌن او مجتمعٌن فً التولٌع علً أي  -ابراهٌم محمود على 

فتح وؼلك  -طلب كشوؾ حساب -تفوٌض  -مراسالت مع البنون )ربط/ فن ودائع 
شهادات  -طلب إصدار دفاتر الشٌكات -التحوٌالت الداخلٌة بٌن الحسابات  -الحسابات 

 إعتماد صحة التولٌع(. .-بنن مفردات المرتب الموجهه لل
, وتم اٌداعه  303حسام احمد حسن السٌد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 152

 بـ : . 01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  49, برلم اٌداع  12/09/2004بتارٌخ 
 , وتم 303احمد حسن السٌد فرج , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 153

بـ :  01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  49, برلم اٌداع  12/09/2004اٌداعه بتارٌخ 
. 

, وتم اٌداعه  303حسن احمد حسن السٌد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 154
بـ : حك  01/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  49, برلم اٌداع  12/09/2004بتارٌخ 

ركٌٌن المتضامنٌن / حسام احمد حسن و حسن احمد حسن اإلدارة والتولٌع ٌكون للش
)مجتمعٌن أو منفردٌن ( وٌكون لهم حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 
واٌداع والتولٌع علً  اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 
مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وله الحك فً تعٌٌن وعزل 
مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات  وتحوٌل
والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولهم الحك فً رفع الدعاوي 
المضائٌة المدنٌة والجنائٌة باسم الشركة ولهم الحك فً الصلح والتنازل واالبراء فً 

المرفوعة من الشركة علً الؽٌر منفردٌن أو مجتمعٌن ولهم حك  الدعاوي المدنٌة والجنائٌة
توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر. ولهم الحك فً التولٌع ) مجتمعٌن فمط( 

علً عمود الشراء و االٌجار و االلتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها 
لشركة وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت باسم ا

 فً كل او بعض مما ذكر . .
, مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم  Kyong Haeng Choكونج هانج جو  - 155
تم التؤشٌر فى تارٌخ  223, برلم اٌداع  01/03/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ  1864لٌد , 
 بـ : . 01/12/2021

,  1864, مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  JUN BUM CHOجون بوم جو  - 156
تم التؤشٌر فى تارٌخ  223, برلم اٌداع  01/03/2016وتم اٌداعه بتارٌخ 

بـ : ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن  01/12/2021
رجان منفردٌن والسٌد/ لطب أحمد دمحم م jun bum choالمتضامنٌن السٌد/ جون بوم جو 

أو مجتمعٌن لهما الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات 
الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم 

وكذلن لهما الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على 
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 100 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وؼلك الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل  الشٌكات وفتح
مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن لهما الحك 
فً التولٌع على عمود الشراء باسم الشركة ولمصلحتها وأما حك التولٌع على عمود البٌع 

والسٌارات وعمود المرض والرهن  ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً
للشرٌكٌن مجتمعٌن ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد 

مرتباتهم وأجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 
لشركة اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت ا

بالنمد أو باآلجل وكذلن لهما الحك فً توكٌل وتفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. عدا 
 الشركاء الموصٌٌن حال دخولهم الشركة .

, وتم  3336السٌد دمحم دمحم امام علً , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 157
بـ  07/12/2021ؤشٌر فى تارٌخ تم الت 772, برلم اٌداع  20/02/2017اٌداعه بتارٌخ 

. : 
,  11949شٌرٌن عطٌة شاذلى عٌسى , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 158

تم التؤشٌر فى تارٌخ  4219, برلم اٌداع  08/12/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
بـ : تفوٌض كال من السٌدة / شٌرٌن عطٌه شاذلى عٌسىى ــ عضو مجلس  08/12/2021

السٌد / اكمل عبدالصمد عبده السٌد ــ عضو مجلس االدارة .) مجتمعٌن ( فى  االدارة و
التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن كافه صور التعامل 
داع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌ

الحسابات واستصدار خطابات الضمان وحك االلتراض وكذلن حك التولٌع على عمود 
الشراء والرهن والتؤجٌر الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ، واالراضى والسٌارات 
وكذلن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى و وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم 

كذلن الحك فى لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة و
وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل 
وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وضمن اؼراضها ولهم الحك فى توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

 ذكر . . فى كل او بعض ما
, وتم  5887عصام دمحم ابراهٌم دمحم مصطفى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 159

 14/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1721, برلم اٌداع  16/10/2018اٌداعه بتارٌخ 
بـ : بعد التعدٌل ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء 

منفردٌن أو مجتمعٌن ولهما حك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام  المتضامنٌن
جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على 
ار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصد

مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن لهما الحك فى 
التولٌع على عمود الشراء وبٌع السٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك 

لهما حك لبض فً تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم و
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة 
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 101 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما حك 
توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر. ولهما مجتمعٌن فمط الحك فى التولٌع على 

د االلتراض والرهن والبٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى وكل ذلن عمو
 باسم الشركة ولصالحها. .

, وتم  5887عبدالرزاق عثمان عبدالرزاق دمحم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 160
 14/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1721, برلم اٌداع  16/10/2018اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : .
,  5887حسنى دمحم عبد المنعم دمحم , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 161

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1721, برلم اٌداع  16/10/2018وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 14/12/2021

اٌداعه  , وتم 5887دمحم دمحم السٌد دمحم ابراهٌم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 162
 بـ : . 14/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1721, برلم اٌداع  16/10/2018بتارٌخ 
عصام دمحم ابراهٌم دمحم مصطفى , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 163

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1721, برلم اٌداع  16/10/2018, وتم اٌداعه بتارٌخ  5887
 بـ : . 14/12/2021

, وتم  5887عبدالرزاق عثمان عبدالرزاق دمحم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 164
 14/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1721, برلم اٌداع  16/10/2018اٌداعه بتارٌخ 

بـ : ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن 
هما حك التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات منفردٌن أو مجتمعٌن ول

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم 
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

ان وكافة صور التعامل مع البنون وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضم
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن لهما الحك فى التولٌع على 
عمود الشراء وبٌع السٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها ولهما الحك فً تعٌٌن 
لػ وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهما حك لبض ودفع المبا

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 
والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهما حك توكٌل او 

تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر. ولهما مجتمعٌن فمط الحك فى التولٌع على عمود 
ٌع ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى وكل ذلن باسم االلتراض والرهن والب
 الشركة ولصالحها. .

, وتم اٌداعه  5887دمحم دمحم السٌد دمحم ابراهٌم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 165
 بـ : . 14/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1721, برلم اٌداع  16/10/2018بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  6090حى سٌد جمعه , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , نجالء فت - 166

 بـ : . 15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2106, برلم اٌداع  22/11/2018بتارٌخ 
, وتم  6090محمود فتحى سٌد جمعه , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 167

 15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2106, برلم اٌداع  22/11/2018اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
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, وتم اٌداعه بتارٌخ  12013دمحم السٌد دمحم محمود , مدٌر فرع , الممٌد برلم لٌد ,  - 168
 بـ : . 15/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4326, برلم اٌداع  15/12/2021

 3029الممٌد برلم لٌد , السٌد عبدالعزٌز سلٌمان عبٌه , مدٌر و شرٌن متخارج ,  - 169
تم التؤشٌر فى تارٌخ  437, برلم اٌداع  14/04/2005, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 19/12/2021
, وتم  3029محمود ؼنٌمً شندي ابراهٌم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 170

بـ  19/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  437, برلم اٌداع  14/04/2005اٌداعه بتارٌخ 
: ٌكون حك االداره والتولٌع و المسئولٌه امام الجهات الرسمٌه للشرٌكٌن محمود ؼنٌمً 
شندي ابراهٌم وهانى دمحم سالم عبدالهادي لوٌدر مجتمعٌن ولهم كافه السلطات لتحمٌك 

ؼرض الشركة ولهم الحك فً التولٌع علً الشٌكات ولبضها و الكمبٌاالت و التعامل مع 
حكومٌة وؼٌر الحكومٌة وفتح االعتمادات وكذلن لهم حك توكٌل الؽٌر فى كافة الجهات ال

كل او بعض ما ذكر . اما فى حالة اجراء الرهون والمروض والتصرؾ فى اصول الشركة 
 من بٌع او رهن او تؤجٌر فٌكون بإجماع الشركاء جمٌعا .

, وتم  310د , احمد حمدى على محمود عتمان , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌ - 171
بـ :  20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  58, برلم اٌداع  26/03/2005اٌداعه بتارٌخ 

. 
,  1619دمحم رشاد احمد جبالى عبدالجواد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 172

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1180, برلم اٌداع  10/11/2015وتم اٌداعه بتارٌخ 
 .بـ :  20/12/2021

, وتم  1619رشاد أحمد جبالً عبد الجواد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 173
 20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1180, برلم اٌداع  10/11/2015اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : تعدٌل صفتة من موصً .
اٌداعه , وتم  1619أحمد رشاد أحمد جبالً , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 174

بـ :  20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1180, برلم اٌداع  10/11/2015بتارٌخ 
ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن السٌد / 

رشاد أحمد جبالً عبد الجواد وله منفردا الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها 
ٌة والؽٌر حكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال الخاص بكافة أشكالهم أمام الجهات الحكوم

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 
حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك االلتراض والرهن باسم الشركة 

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 
وضمن أؼراضها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرهن ألصول الشركة 
وممتلكاتها العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولمصلحتها وله الحك 

ً لبض فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم وله الحك ف
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة 
العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو األجل وله حك 

 توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر عدا الشركاء الموصٌٌن. .
, وتم اٌداعه  3930اهٌم , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , وائل احمد احمد ابر - 175
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بـ : :  20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1411, برلم اٌداع  20/03/2017بتارٌخ 
ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشركاء وائل صالح الدٌن 

والشرٌن وائل احمد احمد إبراهٌم  زكً عبد المعتمد والشرٌن دمحم مصطفً دمحم مصطفً
المتضامن منفردٌن او مجتمعٌن فً تخلٌص جمٌع األعمال الخاصة بالشركة كما ٌحك لهم 

التعامل باسم الشركة باالجل وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 
مل مع الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعا
جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات 

واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركة ولمصلحتها وكافة صور 
التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكذلن باسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن لهم حك 

ولمصلحتها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً  التولٌع على عمود الشراء باسم الشركة
ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة و إبرام كافة العمود و المشارطات والصفمات 
توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم حك 

بعض ما ذكر. مع التؤكٌد علً انه فً حالة بٌع او الرهن او االلتراض أي أصل من أصول 
او منموالت الشركة ٌكون بعد موافمة اؼلبة الشركاء عن طرٌك محضر جلسة مولع من 

 اؼلبٌه الشركاء او من ٌنوب عنهم . .
,  3930د , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , وائل صالح الدٌن زكى عبد المعتم - 176

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1411, برلم اٌداع  20/03/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 20/12/2021

, وتم اٌداعه  3930دمحم مصطفى دمحم مصطفى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 177
 بـ : . 20/12/2021فى تارٌخ  تم التؤشٌر 1411, برلم اٌداع  20/03/2017بتارٌخ 
, وتم  10265امٌر مصطفى دمحم احمد , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 178

بـ  20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  850, برلم اٌداع  11/03/2021اٌداعه بتارٌخ 
 : تعدٌل صفتة الً شرٌن موصً .

, وتم  10265, الممٌد برلم لٌد , دمحم مازن دمحم تٌسٌر كرٌشان , شرٌن موصى  - 179
بـ  20/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  850, برلم اٌداع  11/03/2021اٌداعه بتارٌخ 
 : متخارج .

, وتم  10265سالمة امٌر مصطفً دمحم احمد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 180
بـ  20/12/2021تارٌخ تم التؤشٌر فى  850, برلم اٌداع  11/03/2021اٌداعه بتارٌخ 

: ٌكون حك االدراة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌكة المتضامنة ولها 
منفردا حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

 الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع
جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات 

واستصدار الخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ وحك 
االفراج عن راس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن لها الحك فً 

والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة التولٌع علً عمود الشراء وااللتراض 
واالراضً السٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها. ولها الحك فً تعٌٌن وعزل 
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مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم ولها حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل 
عمود والمشارطات والصفمات وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة ال

التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل ولها حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او 
 بعض ما ذكر ماعدا الشرٌكٌن الموصٌٌن .

 10265الماصر/ صفوان امٌر مصطفً دحٌة , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 181
تم التؤشٌر فى تارٌخ  850م اٌداع , برل 11/03/2021, وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 20/12/2021
, وتم  4595احمد دمحم جمعه دمحم عاصى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 182

 22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2581, برلم اٌداع  04/10/2017اٌداعه بتارٌخ 
رسمٌه للشرٌن المتضامن/ احمد بـ : ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسإلٌة امام الجهات ال

دمحم جمعة دمحم عاصً وله منفرد حك التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 
اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً 

لشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل ا
مع البنون والمصارؾ وحك اإلفراج عن رأس المال وكل ذلن باسم الشركة وضمن 

اؼراضها وكذلن له الحك فً التولٌع علً عمود الشراء واإللتراض والرهن والبٌع إلصول 
رات واألراضى والمنموالت باسم الشركة ولصالحها وله الشركة وممتلكاتها العمارٌة والسٌا

الحك فً تعٌن وعزل مستخدمً وكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورهم ولهم حك لبض 
ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة 

ركة بالنمد او باالجل وله حك العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الش
 توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر عدا الشرٌن الموصى. .

, وتم  4595دمحم عبدالرحمن ؼرٌب السٌد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 183
 22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2581, برلم اٌداع  04/10/2017اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : متخارج .

, وتم  4595إسالم دمحم السٌد احمد خلؾ , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 184
 22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2581, برلم اٌداع  04/10/2017اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : متخارج .

, وتم  4595اسماعٌل مسعود اسماعٌل عطٌة , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 185
 22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2581, برلم اٌداع  04/10/2017اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : متخارج .

, وتم اٌداعه  4595رامى السٌد عامر السٌد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 186
بـ :  22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2581, برلم اٌداع  04/10/2017بتارٌخ 

 متخارج .
,  4595عبدالعظٌم الدسولى دمحم السٌد , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد , احمد  - 187

تم التؤشٌر فى تارٌخ  2581, برلم اٌداع  04/10/2017وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : متخارج . 22/12/2021

, وتم  4595سامح سمٌر عبدالعزٌز دمحم , شرٌن موصى , الممٌد برلم لٌد ,  - 188
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 22/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  2581, برلم اٌداع  04/10/2017اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
 2535دمحم عادل عبدالعزٌز طرلجً , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 189

تم التؤشٌر فى تارٌخ  1302, برلم اٌداع  14/11/2016, وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 23/12/2021

, وتم اٌداعه  2535, مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  حسٌن رٌاض ولٌد ٌازجً - 190
 بـ : . 23/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1302, برلم اٌداع  14/11/2016بتارٌخ 
, وتم  2535دمحم عادل عبد الباسط طرلجى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 191

 23/12/2021ؤشٌر فى تارٌخ تم الت 1302, برلم اٌداع  14/11/2016اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه بتارٌخ  2535شذى انطون بجك , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 192
بـ : ٌكون حك  23/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1302, برلم اٌداع  14/11/2016

عبد الباسط دمحم االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن 
عادل طرلجى و دمحم عادل عبد الباسط طرلجً وحسٌن رٌاض ولٌد ٌازجً و شذى انطون 

بجك مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع 
الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة 

اؼراضها ولجمٌع الشركاء المتضامنٌن منفردٌن الحك فى تعٌٌن وعزل  أشكالهم وضمن
مستخدمى ووكالء الشركة و تحدٌد مرتباتهم و أجورهم و للشرٌن /عبدالباسط دمحم عادل 
طرلجً منفردا الحك فى التولٌع على عمود الشراء و البٌع الصول الشركة وممتلكاتها 

الت باسم الشركة و لصالحها واأللتراض العمارٌة من األراضى و السٌارات و المنمو
والرهن وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة 

والتجارٌة وأبرام كافة العمود و المشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 
لتولٌع على أو باألجل و حك التعامل مع البنون و المصارؾ من سحب و أٌداع و ا

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وأستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل 
مع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهم حك توكٌل أو 

 تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر .
, وتم  2535محمود دمحم بركات , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 193

 23/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  1302, برلم اٌداع  14/11/2016اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم اٌداعه  8275احمد فتحى عسران احمد , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 194

بـ : ٌملن  26/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  411, برلم اٌداع  05/02/2020بتارٌخ 
لٌع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على هذه حك التو

المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او 
وكالء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن . ولرئٌس 

دارة أو العضو المنتدب منفردٌن او مجتمعٌن مجلس االدارة ، أو نائب رئٌس مجلس اال
الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر 

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جمٌع 
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ع على الشٌكات البنون والمصارؾ من فتح وؼلك الحسابات والسحب واالٌداع والتولٌ
واستصدار الشٌكات وشهادات وخطابات الضمان واالفراج عن رأس المال من البنن وكافة 

صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والمرض وااللتراض ورهن وبٌع وشراء 
اصول الشركة وشراء الممتلكات العمارٌة والمنموالت واالراضى والسٌارات والتولٌع على 

اء لكافة اصول الشركة وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وتمثٌل عمود البٌع والشر
الشركة امام الشهر العمارى للسٌارات وادارات المرور المختصة والحك فى ابرام كافة 

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك لبض 
كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وٌكون لرئٌس  ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد

مجلس االدارة او نائب رئٌس مجلس االدارة او العضو المنتدب او عضو مجلس االدارة 
منفردٌن او مجتمعٌن الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

ماذكر ضمن واجورهم. ولهم جمٌعا الحك فى توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض 
صالحٌاتهم المذكورة عالٌه ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن أو وكالء 

 مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن أو مجتمعٌن .
,  8275احمد لطفى عبد الرحمن عبد العزٌز , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد ,  - 195

تم التؤشٌر فى تارٌخ  411, برلم اٌداع  05/02/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 26/12/2021

,  8275منصور حمدان سلٌم زؼره , شرٌن متضامن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 196
تم التؤشٌر فى تارٌخ  411, برلم اٌداع  05/02/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 

 بـ : . 26/12/2021
,  8275لً , شرٌن متضامن , الممٌد برلم لٌد , عبدالكرٌم صفوت فرٌد دمحم ع - 197

تم التؤشٌر فى تارٌخ  411, برلم اٌداع  05/02/2020وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 26/12/2021

, وتم اٌداعه  12076نبٌل محفوظ دمحم سعٌد , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 198
 بـ : . 26/12/2021فى تارٌخ تم التؤشٌر  4482, برلم اٌداع  26/12/2021بتارٌخ 
, وتم اٌداعه  12076نبٌل محفوظ دمحم سعٌد , عضو منتدب , الممٌد برلم لٌد ,  - 199

 بـ : . 26/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4482, برلم اٌداع  26/12/2021بتارٌخ 
م , وت 12076على محفوظ دمحم سعٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 200

 26/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4482, برلم اٌداع  26/12/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  12076على محفوظ دمحم سعٌد , عضو مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 201

 26/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4482, برلم اٌداع  26/12/2021اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : .
, وتم  12076فوظ دمحم سعٌد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد , نجٌب مح - 202

 26/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4482, برلم اٌداع  26/12/2021اٌداعه بتارٌخ 
بـ : منح االختصاصات والسلطات االتٌة لكالً من السٌد / رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / 

أو منفردٌن فً التولٌع على كافة المعامالت  العضو المنتدب للشركة الحك سواء مجتمعٌن
البنكٌة من السحب واإلٌداع فً البنون وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌة والتولٌع على 
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 107 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

المروض والتسهٌالت االئتمانٌة لدى جمٌع البنون العاملة فً جمهورٌة مصر العربٌة 
هٌالت وكذلن لهما الحك والتولٌع على الرهونات والضمانات لتؽطٌة هذه المروض والتس

سواء مجتمعٌن أو منفردٌن فً التولٌع على كافة عمود البٌع والشراء واإلٌجار لجمٌع 
األصول العامة الثابتة والمنك ولة للشركة ولهما حك التولٌع على عمود بٌع األسهم 

المملوكة للشركة كما لهم حك التولٌع على جمٌع عمود الوكالة بالتصرؾ الكامل بالبٌع 
والرهن والشراء واإلٌجار والتولٌع أمام كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات والمإسسات 
اإلدارٌة للدولة كما لهم الحك فً التولٌع سواء مجتمعٌن أو منفردٌن على كافة المعامالت 
الخاصة بالشركة مع البنون كما لهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما 

 صاصات أو سلطات .تمدم من اخت
, وتم  12076نجٌب محفوظ دمحم سعٌد , رئٌس مجلس ادارة , الممٌد برلم لٌد ,  - 203

 26/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  4482, برلم اٌداع  26/12/2021اٌداعه بتارٌخ 
بـ : منح االختصاصات والسلطات االتٌة لكالً من السٌد / رئٌس مجلس اإلدارة والسٌد / 

المنتدب للشركة الحك سواء مجتمعٌن أو منفردٌن فً التولٌع على كافة المعامالت العضو 
البنكٌة من السحب واإلٌداع فً البنون وفتح الحسابات واالعتمادات البنكٌة والتولٌع على 

المروض والتسهٌالت االئتمانٌة لدى جمٌع البنون العاملة فً جمهورٌة مصر العربٌة 
الضمانات لتؽطٌة هذه المروض والتسهٌالت وكذلن لهما الحك والتولٌع على الرهونات و

سواء مجتمعٌن أو منفردٌن فً التولٌع على كافة عمود البٌع والشراء واإلٌجار لجمٌع 
األصول العامة الثابتة والمنك ولة للشركة ولهما حك التولٌع على عمود بٌع األسهم 

د الوكالة بالتصرؾ الكامل بالبٌع المملوكة للشركة كما لهم حك التولٌع على جمٌع عمو
والرهن والشراء واإلٌجار والتولٌع أمام كافة الجهات الحكومٌة وجمٌع الهٌئات والمإسسات 
اإلدارٌة للدولة كما لهم الحك فً التولٌع سواء مجتمعٌن أو منفردٌن على كافة المعامالت 

لؽٌر فً كل أو بعض ما الخاصة بالشركة مع البنون كما لهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض ا
 تمدم من اختصاصات أو سلطات .

,  9915اٌمن مصطفى عبدالفتاح مصطفى , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد ,  - 204
تم التؤشٌر فى تارٌخ  204, برلم اٌداع  24/01/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 

الرسمٌة للشرٌكٌن بـ : ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  28/12/2021
المتضامنٌن ولهما منفردٌن أو مجتمعٌن حك التعامل بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام 
جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وٌكون للشرٌن المتضامن / السٌد أحمد سلٌم حسٌن الحك منفرداً فً التعامل 
جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك  مع

الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك األفراج عن رأس المال وكافة 
صور التعامل مع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها وكذلن 

منفرداً الحك فً التولٌع علً عمود  ٌكون للشرٌن المتضامن / السٌد أحمد سلٌم حسٌن الحك
الشراء واإللتراض والرهن والبٌع واألٌجار ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة 

واإلراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها ولهما مجتمعٌن أو 
منفردٌن الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكالء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورهم 
ولهما الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات األذنٌة 
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والتجارٌة وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامالت الشركة بالنمد 
أو باألجل ولهما مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما 

 ذكر. .
,  9915صبري دمحم السعٌد ابراهٌم , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 205

تم التؤشٌر فى تارٌخ  204, برلم اٌداع  24/01/2021وتم اٌداعه بتارٌخ 
 بـ : . 28/12/2021

, مدٌر و شرٌن  Mohammad Bassam Khalloufدمحم بسام خلوؾ  - 206
, برلم اٌداع  24/01/2021اٌداعه بتارٌخ  , وتم 9915متخارج , الممٌد برلم لٌد , 

 بـ : . 28/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  204
, وتم  2879هانم علً صالح ابراهٌم , مدٌر و شرٌن متخارج , الممٌد برلم لٌد ,  - 207

بـ  30/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  271, برلم اٌداع  26/01/2017اٌداعه بتارٌخ 
. : 

, وتم اٌداعه  2879دمحم عبٌد الجعونً , مدٌر و شرٌن , الممٌد برلم لٌد , محسن  - 208
بـ : ٌكون  30/12/2021تم التؤشٌر فى تارٌخ  271, برلم اٌداع  26/01/2017بتارٌخ 

محسن دمحم عبٌد  \حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن 
تعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات منفردا وله حك ال -الجعونً 

الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة والمطاع العام والمطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم 
وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح 

كافة صور التعامل مع البنون وؼلك الحسابات واستصدارالخطابات وشهادات الضمان و
والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها وكذلن الحك فً التولٌع علً عمود 

الشراء وااللتراض والرهن والبٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً 
والسٌارات والمنموالت باسم الشركة ولصالحها والحك فً تعٌٌن مستخدمً ووكالء الشركة 

ٌد مرتباتهم واجورهم وحك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة وتحد
السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك 

بمعامالت الشركة بالنمد او باالجل وحك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر 
 فٌما عدا الشرٌن الموصً .

_____________________________________ 
 تجدٌد أفراد

_____________________________________ 
بٌوتن لالنتاج الزراعً لصاحبها دمحم السٌد عبدهللا خلٌل طنطنوي , تاجر فرد سبك  - 1

, وفى تارٌخ  1423, برلم اٌداع ,  05/12/2016, لٌدت فى ,  2593لٌده برلم: , 
 ص . 12:00:00 04/12/2026تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  , تم 02/12/2021
,  1567الٌكترٌن لصاحبتها نعمات احمد زكى موسى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 2

, تم  05/12/2021, وفى تارٌخ  1090, برلم اٌداع ,  19/10/2015لٌدت فى , 
 ص . 12:00:00 18/10/2025تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 

الثناء لصناعة وتجارة البالستٌن لصاحبها اٌمن دمحم عبدالمادر حسن , تاجر فرد سبك  - 3
, وفى تارٌخ  1491, برلم اٌداع ,  20/12/2016, لٌدت فى ,  2638لٌده برلم: , 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 109 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 ص . 12:00:00 19/12/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  05/12/2021
اوالت العامه لصاحبها دمحم رضا عبدالعزٌز مختار المختار لالستثمار العمارى والمم - 4

, برلم اٌداع ,  03/11/2014, لٌدت فى ,  645عرابى , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
 02/11/2024, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  06/12/2021, وفى تارٌخ  508

 ص . 12:00:00
احبها احمد محمود دمحم عطٌه , تاجر النبوٌه النموذجٌه الحدٌثه للصباؼه والتجهٌز لص - 5

, وفى  558, برلم اٌداع ,  06/11/2001, لٌدت فى ,  1117فرد سبك لٌده برلم: , 
 12:00:00 05/11/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  06/12/2021تارٌخ 
 ص .

برلم: , السندرٌال لالحذٌة لصاحبتها ماٌفل عزت ٌوسؾ باولو , تاجر فرد سبك لٌده  - 6
,  13/12/2021, وفى تارٌخ  375, برلم اٌداع ,  25/05/2015, لٌدت فى ,  1003

 ص . 12:00:00 24/05/2025تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
األشرؾ للترٌكو والمالبس الجاهزة والمفروشات لصاحبتها رٌهام محمود مصطفى  - 7

, برلم اٌداع ,  28/10/2015,  , لٌدت فى 1587عمر , تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
 27/10/2025, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  14/12/2021, وفى تارٌخ  1131

 ص . 12:00:00
المستمبل الدولٌة للحضانات العلمٌة والتدرٌب لصاحبها عادل ابراهٌم حسٌنى ابوالخٌر  - 8

,  128برلم اٌداع , ,  03/02/2016, لٌدت فى ,  1799, تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
 02/02/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  14/12/2021وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

, لٌدت  2620اٌجبت تكت لصاحبها دمحم علً دمحم دمحم , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 9
, تم تجدٌد المٌد  19/12/2021, وفى تارٌخ  1463, برلم اٌداع ,  14/12/2016فى , 

 ص . 12:00:00 13/12/2026اصبح سارى حتى و
سٌجما ام لصناعة خراطٌم الكهرباء لصاحبها مروان عبداللطٌؾ احمد ابو العطا ,  - 10

,  445, برلم اٌداع ,  19/04/2016, لٌدت فى ,  2005تاجر فرد سبك لٌده برلم: , 
 18/04/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  20/12/2021وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

ارت وود لصاحبتها هبة ابراهٌم دمحم نصر عبٌد , تاجر فرد سبك لٌده برلم: ,  - 11
,  20/12/2021, وفى تارٌخ  978, برلم اٌداع ,  28/08/2016, لٌدت فى ,  2341

 ص . 12:00:00 27/08/2026تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى 
ثروت عبدالحلٌم رشاد ؼتوري , تاجر فرد سبك لٌده الفهد االسود لالسمان لصاحبها  - 12

, وفى تارٌخ  1488, برلم اٌداع ,  20/12/2016, لٌدت فى ,  2636برلم: , 
 ص . 12:00:00 19/12/2026, تم تجدٌد المٌد واصبح سارى حتى  22/12/2021

_____________________________________ 
 تجدٌد شركات

_____________________________________ 
, لٌدت فى ,  1062احمد اسماعٌل عٌسً وشرٌكه. , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 1
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, تم تجدٌد الشركة  06/12/2021, وفى تارٌخ  467, برلم اٌداع ,  21/06/2015
 ص . 12:00:00 20/06/2025واصبحت سارٌة حتى 

, لٌدت فى ,  2163: , كام للصناعة والتجارة ) ش.م.م ( , شركة سبك لٌدها برلم - 2
, تم تجدٌد الشركة  06/12/2021, وفى تارٌخ  703, برلم اٌداع ,  22/06/2016

 ص . 12:00:00 21/06/2026واصبحت سارٌة حتى 
بٌوتن مصر للمخصبات الزراعٌة والبدائل الطبٌعٌة ) ش.م.م ( , شركة سبك لٌدها  - 3

, وفى تارٌخ  1342ٌداع , , برلم ا 20/11/2016, لٌدت فى ,  2555برلم: , 
 12:00:00 19/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  08/12/2021

 ص .
, لٌدت  2637بٌكو تكس للصباؼة والطباعة ) ش.م.م ( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 4

, تم تجدٌد  08/12/2021, وفى تارٌخ  1489, برلم اٌداع ,  20/12/2016فى , 
 ص . 12:00:00 19/12/2026سارٌة حتى  الشركة واصبحت

الرجاء النتاج االدوات الصحٌة واطمم الصٌنً مٌكافٌت , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 5
 09/12/2021, وفى تارٌخ  1387, برلم اٌداع ,  27/11/2016, لٌدت فى ,  2574

 ص . 12:00:00 26/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  1796ربٌع وشرٌكٌه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  اشرؾ - 6

, تم تجدٌد الشركة  13/12/2021, وفى تارٌخ  124, برلم اٌداع ,  02/02/2016
 ص . 12:00:00 01/02/2026واصبحت سارٌة حتى 

,  2458الفإاد لالستثمار والتسوٌك الرٌاضً )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 7
, تم  13/12/2021, وفى تارٌخ  1166, برلم اٌداع ,  13/10/2016, لٌدت فى 

 ص . 12:00:00 12/10/2026تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى 
شركة اجنحة الخلٌج اللحاق العمالة المصرٌة بالداخل بالخارج )ش ذ م م ( . , شركة  - 8

, وفى  1384,  , برلم اٌداع 27/11/2016, لٌدت فى ,  2573سبك لٌدها برلم: , 
 26/11/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  15/12/2021تارٌخ 

 ص . 12:00:00
, لٌدت فى ,  1619رشاد احمد جبالى عبدالجواد وشركاه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 9

, تم تجدٌد الشركة  16/12/2021, وفى تارٌخ  1180, برلم اٌداع ,  10/11/2015
 ص . 12:00:00 09/11/2025حتى واصبحت سارٌة 

, لٌدت فى ,  2443عصام دمحم محمود وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 10
, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  1141, برلم اٌداع ,  09/10/2016

 ص . 12:00:00 08/10/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى  2465شركة سبك لٌدها برلم: , شادي عبدالعزٌز عبدالعظٌم وشرٌكته ,  - 11
, تم تجدٌد الشركة  21/12/2021, وفى تارٌخ  1178, برلم اٌداع ,  19/06/2011, 

 ص . 12:00:00 18/06/2026واصبحت سارٌة حتى 
, لٌدت فى ,  2682صبرى احمد دمحم وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 12
, تم تجدٌد الشركة  22/12/2021فى تارٌخ , و 21, برلم اٌداع ,  03/01/2017

 ص . 12:00:00 02/01/2027واصبحت سارٌة حتى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 111 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

للصناعات الكهربائٌة )ش.م.م( , شركة سبك لٌدها  MOON LIGHTمون الٌت  - 13
, وفى تارٌخ  410, برلم اٌداع ,  03/06/2015, لٌدت فى ,  1021برلم: , 

 12:00:00 02/06/2025رٌة حتى , تم تجدٌد الشركة واصبحت سا 27/12/2021
 ص .
, لٌدت فى ,  1022السٌد حماده مهدي وشرٌكه , شركة سبك لٌدها برلم: ,  - 14
, تم تجدٌد الشركة  28/12/2021, وفى تارٌخ  411, برلم اٌداع ,  03/06/2015

 ص . 12:00:00 02/06/2025واصبحت سارٌة حتى 
) ش.م.م  P C Iواستٌراد وتصدٌر الكٌماوٌات  بروفٌشنال كٌمٌكال اندستري لتجارة - 15

,  664, برلم اٌداع ,  12/06/2016, لٌدت فى ,  2140( , شركة سبك لٌدها برلم: , 
 11/06/2026, تم تجدٌد الشركة واصبحت سارٌة حتى  30/12/2021وفى تارٌخ 
 ص . 12:00:00

 

 

 

 

 

 


